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ABSTRACT 
To send a messages a courier (salesman) Cost much time and money. Thus it become a problem 

to optimizing in searching the shortest route that called as Traveling Salesman’s Problem 

(TSP).which a salesman should delivering letters tomany places, each place must be visited in 

single time and then back to the starting place. The optimizing problem that should be reached 

isthe shorter route and the minimum cost. In this research, Fitness Sharing with Evolutionary 

Algorithm (EA) proposed to minimize ethe route and individual convergent (diversity) in the 

population of each generation, before reaching the optimum point. In the result it will produce 

a computation time with the minimum route. 

 

Keywords: Travelling Salesman Problem (TSP), Evolutionary Algorithm, Fitness Sharing, 

Diversity  

ABSTRAK 

Untuk mengantarkan surat seorang kurir (salesman) membutuhkan banyak waktu dan biaya. 

Sehinggan hal tersebut menjadi persoalan optimasi dalam mencari rute terpendek yang disebut 

sebagai Traveling Salemans Problem (TSP). Dimana seorang salesman harus mengantar surat 

kesejumlah daerah, tiap daerah harus dikunjungi tepat satu kali kemudian kembali lagi ke 

daerah asal. Persoalan optimasi yang ingin dicapai ialah rute yang dilalui dan biaya yang 

digunakan paling minimum. Pada penelitian ini Fitness Sharing dengan Evolutionary Algorithm 

(EA) diusulkan untuk meminimalkan rute dan kekonvergenan individu (diversity) dalam 

populasi pada setiap generasi, sebelum mencapai titik optimum. Sehingga dapat menghasilkan 

waktu kumputasi dengan rute minimum. 

 

Kata kunci: Travelling Salesman Problem (TSP), Evolutionary Algorithm, Fitness Sharing, Diversity 

 

I. PENDAHULUAN 

 TSP dikenal sebagai salah satu masalah 

optimasi yang banyak menarik perhatian para peneliti 

sejak beberapa dekade terdahulu, karena alternatif 

atau kombinasi rute perjalanan yang banyak sekali, 

maka permasalahan TSP termasuk ke dalam 

persoalan yang sangat sulit diselesaikan dan 

membutuhkan waktu yang sangat lama untuk jumlah 

kota yang besar, dimana dalam penyelesaian TSP 

rute terpendek dan biaya yang digunakan 

paling minimum merupakan solusi yang 

paling optimal. Diantara permasalahan yang dapat 

direpresentasikan dengan TSP adalah rute pengiriman 

barang atau surat, transportasi,  rute pengisian uang 

pada ATM,  rute penjadwalan mesin-mesin produksi, 

dan lain-lain. Tipe permasalahan TSP juga banyak 

muncul di beberapa persoalan aplikasi teknik, hal ini 

dapat diselesaikan dengan metode-metode yang 
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dikembangkan dan dapat efisien untuk penyelesaian 

TSP. 

Salah satu metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah TSP adalah EA. 

Algoritma ini dikembangkan berdasarkan 

proses genetik makhluk hidup melalui 

perkawinan alami. Perkawinan ini ditambah 

dengan faktor alam lainnya dan 

menyebabkan spesies mengalami evolusi 

secara terus menerus untuk menyesuaikan 

diri dengan lingkungan hidupnya. Hanya 

individu yang kuat yang mampu bertahan, 

sehingga dalam tahapan proses evolusi akan 

diperoleh individu yang terbaik. Prinsip ini 

diambil dari teori Darwin “ survivals of the 

strongest “ yaitu dimana yang kuatlah yang 

akan bertahan ke tahap evolusi selanjutnya. 

[1] 

Kelemahan EAhanya menghasilkan 

solusi optimal pada tingkat local. Kelemahan 

tersebut dapat diperbaiki dengan selalu 

menjaga keberagaman individu dalam 

populasi. Ada banyak cara yang dapat 

dilakukan dalam penjagaan diversity ini. 

Salah satunya metode fitness sharing yang 

digunakan untuk menjaga agar resiko dari 

hasil mating dalam menghasilkan individu 

baru tidak terjadi cacat data atau proses 

perkawinan yang dihasilkan tidak sempurna. 

fitness sharing adalah melakukan 

pemilihan induk yang memiliki kemiripan 

(kesamaan) antara satu sama lain. Setiap 

induk yang memiliki kesamaan akan 

membagi nilai fitness. Sementar induk yang 

tidak memiliki kemiripan antara satu dengan 

yang lain, tetap akan mempertahankan nilai 

fitness yang mereka dapatkan[2].  

 Pada jurnal ini melakukan pengujian 

pada permasalahan karakteristik dari 

komponen algoritma berevolusi pada fitness 

sharing, yang bergunauntuk menjaga nilai 

deversity dan untuk mendapatkan solusi 

optimal. 

II. METODE PENELITIAN 

Persoalan Traveling Salesman Problem 

merupakan salah satu persoalan 

kombinatorial. Banyak permasalahan yang 

dapat direpresentasikan dalam bentuk TSP. 

Persoalan ini sendiri menggunakan 

representasi graf untuk memodelkan 

persoalan yang diwakili, sehingga lebih 

memudahkan penyelesaiannya. Diantara 

permasalahan yang  dapat direpresentasikan 

dengan TSP ialah masalah transportasi, 

efisiensi pengiriman surat atau barang, 

perancangan pemasangan pipa saluran, 

proses pembuatan PCB (Printed Circuit 

Board) dan lain-lain. Persoalan yang muncul 

ialah bagaimana cara mengunjungi simpul 

(node) pada graf dari titik awal ke setiap 

titik-titik lainnya dengan bobot minimum. 

Bobot ini sendiri dapat mewakili berbagai 

hal, seperti biaya, jarak, bahan bakar, waktu, 

dan lainnya [4]. Gambar sederhana TSP 

dapat dilihat pada gambar 1 

 
Gambar 1. Posisi Kota-Kota Yang Akan 

Dilewati[5] 

Untuk mencari nilai minimum dengan 

menggunakan rumus jarak kartesian antara 

kota A dan kota B dimana koordinat kota A 

(x, y) dan mempunyai koordinat kota B (x, 

y). Sehingga jarak antar kedua kota dapat 

dihitung dengan rumus [6]. 

 𝐴 − 𝐵 =  (𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)2 + (𝑌𝐴 − 𝑌𝐵)2 

Algoritma Evolusi (evolutionary 

algorithms, EAs) merupakan teknik optimasi 

yang meniru proses evolusi biologi. Menurut 

teori evolusi terdapat sejumlah individu 

dalam populasi. Dari generasi ke generasi, 

individu-individu ini berperan sebagai induk 

(parent) yang melakukan reproduksi 
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menghasilkan keturunan (offspring). 

Individu-individu ini (beserta offspring) 

berevolusi dan individu-individu yang lebih 

baik (mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya) mempunyai peluang lebih 

besar untuk melewati seleksi alam (natural 

selection) dan bertahan hidup. Individu yang 

lebih baik juga cenderung (tidak selalu tapi 

mempunyai kemungkinan lebih besar) 

menghasilkan keturunan yang lebih baik 

sehingga dari generasi ke generasi akan 

terbentuk populasi yang lebih baik.[7] 

EAs dapat membangkitkan populasi 

awal secara random. Proses yang dilewati 

dalam EAs adalah seleksi, crossover, dan 

mutasi. Proses ini dilakukan berulang-ulang 

sehingga didapatkan jumlah kromosom yang 

cukup untuk membentuk generasi baru, 

dimana generasi baru ini merupakan 

representasi dari solusi baru. 

Kromosom-kromosom berevolusi dalam 

suatu proses iterasi yang berkelanjutan yang 

disebut generasi. Pada setiap generasi, 

kromosom dievaluasi berdasarkan suatu 

fungsi evaluasi sampai didapatkan suatu 

individu yang dianggap optimal.[1] 

fitness sharing adalah membagi suatu 

populasi individu berdasarkan letaknya 

didalam searh space. Bila letaknya di 

dalam search space lebih dekat 

dengan crowding, maka nilai fitness-nya 

akan dikurangi, sebaliknya jika individu 

tersebut letaknya berjauhan dengan individu 

yang lain di sekitarnya, maka nilai fitnesnya 

akan ditambah. Hal ini dilakukan sampai 

terpenuhi kriteria berhenti, bila kriteria 

berhenti belum terpenuhi maka generasi baru 

akan terus dibentuk. Beberapa kriteria 

berhenti yang sering digunakan antara lain: 

Berhenti pada generasi tertentu, berhenti jika 

dalam beberapa generasi berturut-turut 

didapatkan nilai fitnessnya tidak berubah, 

berhenti bila dalam n generasi berikut tidak 

didapatkan nilai fitness yang lebih tinggi.[8]  

Diversity dinyatakan sebagai nilai 

keanekaragaman dari populasi, dimana 

Setiap kromosom dalam populasi 

dibandingkan dan dihitung rasio 

kemiripannya. Nilai  keragaman didapatkan 

dengan mengurangi 1 dengan rata-rata rasio 

kemiripan[5]. Fungsi dari diversity adalah 

untuk menjaga perbedaan antar individu di 

dalam sebuah kelompok populasi. Dimana 

proses penjagaan tersebut akan berpengaruh 

pada hasil eksekusi algoritma berevolusi agar 

tidak cepat terperangkap dalam ruang 

lingkup yang sama dari sebuah kelompok 

individu [9].  

 

Tabel 1: Data Set TSPLIB95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data Pengujian menggunakan data file . 

tsp dengan data TSP simetri yang hanya 

mendukung tipe EDGE_WEIGHT_TYPE : 

EUC_2D yaitu koordinat posisi dengan 

format Euclidian 2 dimensi dan 

menggunakan  dataset SPLib yang 

didownload [10] dengan parameter yang 

diuji adalah jarak antara satu kota dengan 

kota lain nya. TSPLIB adalah perpustakaan 

No DataSet kota Edge 

Type 

1 eil51 51 EUC_2D 

2 pr76 76 EUC_2D 

3 d198 198 EUC_2D 

4 kroA100 100 EUC_2D 

5 kroB100 100 EUC_2D 

6 kroC100 100 EUC_2D 

7 kroD100 100 EUC_2D 

8 kroE100 100 EUC_2D 

9 rd100 100 EUC_2D 

10 eil101 101 EUC_2D 

11 lin105 105 EUC_2D 

12 ch130_ 130 EUC_2D 

13 ch150 150 EUC_2D 

14 kroA150 150 EUC_2D 

15 kroB150 150 EUC_2D 
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contoh sampel untuk TSP dari berbagai 

sumber dan berbagai jenis [10]. Adapun data 

yang digunakan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Beberapa Tahapan dalam Pengembangan 

Simulasi adalah sebagai berikut : 

1. Memahami perangkat lunak atau system 

yang akan digunakan 

2. Mengembangkan sistem yang sudah ada 

untuk disimulasikan 

3. Mengembangkan model matematika dari 

system 

4. Mengembangkan model matematika 

untuk simulasi 

5. Membuat program (software) komputer 

6. Menguji, memverifikasi dan memvalidasi 

keluaran simulasi 

7. Mengeksekusi program simulasi untuk 

tujuan yang diharapkan 

 

1. RANCANGAN ALGORITMA 

 

Beberapa tahapan yang dilewati dalam 

pembuatan program berevolusi ini, di 

antaranya:  

Inisialisasi Populasi  

Dilakukan untuk menentukan ukuran 

populasi yakni melakukan penentuan nilai 

awal, Bagian penentuan nilai awal ini 

merupakan inputyang dilakukan oleh 

pengguna sendiri. Input-inputyang 

diperlukan dalam algoritma berevolusi pada 

penelitian  

ini meliputi. Penentuan banyak generasi yang 

akan dilakukan (Generation Number=100). 

Penentuan banyaknya node dalam setiap 

kromosom  ( OffspringSize = 80. Penentuan 

besar populasi dalam satu generasi 

(population Size=20). Jumlah gen dalam 

setiap kromosom sama dengan jumlah node. 

Node awal (DataposisiX) dan tujuan 

(DataposisiY). 

 

Evaluasi kromosom 

Proses ini akan menghitung nilai fitness 

dari setiap kromosom yang telah 

dibangkitkan secara random pada tahap 

inisialisasi populasi. Nilai fitness dari setiap 

koromosom dihitung berdasarkan panjang 

jalur linier yang dihasilkan dari jumlah jarak 

keseluruhan dari urutan node-node yang 

dilalui.Dimana kromosom yang bernilai 

fitness tinggi yang akan bertahan hidup atau 

yang akan terpilih. Nilai fitness yang dicari 

adalah kromosom yang memiliki panjang 

jalur yang pendek. 

Mencari nilai cost finction yang lebih 

minimum dengan menggunakan rumus jarak 

dari node satu ke node (antara kota A dan 

kota B). 

 𝐴 − 𝐵 =  (𝑋𝐴 − 𝑋𝐵)2 + (𝑌𝐴 − 𝑌𝐵)2 

Dimana (XA,YA) menyatakan posisi 

koordinat kota A dan (XB,YB) menyatakan 

posisi koordinat kota B.  

Tahap evaluasi kromosom dilakukan 

berulang sebanyak Pop Size, sehingga 

didapat nilai fitness dari semua kromosom 

dalam satu populasi. Nilai fitness suatu 

kromosom ini kemudian akan dibandingkan 

dengan fitness-fitness kromosom yang 

lainnya yang ada pada semua generasi. 

Dimana nilai fitness paling tinggi yang akan 

terpilih.  

Seleksi kromosom 

Seleksi kromosom yang berfungsi 

memilih individu-individu yang akan 

dijadikan induk pada proses rekombinasi 

ataupun yang akan tetap bertahan pada 

generasi berikutnya. Metode yang digunakan 

pada penelitian ini adalah metode roullette 

wheel[11] 

Fitness Sharing 

Fitness sharing menurunkan fitness dari 

tiap-tiap anggota populasi dengan jumlah 

yang hampir sama dengan banyaknya 
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individu yang memiliki kemiripan dalam 

populasi 

Fitness 𝑓𝑖
,

 yang dibagi dari suatu 

individu i dengan fitness 𝑓𝑖  secara sederhana 

dapat ditulis : 

𝑓𝑖
, =

𝑓𝑖
𝑚𝑖

 

Dimana 𝑚𝑖  adalah hitungan nich 

(kedudukan yang sesuai) untuk mengukur 

jumlah jarak yang berdekatan dari individu –

individu dengan siapa fitness 𝑓𝑖  dibagi. 

Hitungan niche dihitung dengan 

menjumlahkan suatu fungsi sharing semua 

anggota populasi.[8] 

Crossover 

Menyilangkan dua kromosom sehingga 

membentuk kromosom baru yang 

harapannya lebih baik dari pada kromosom 

sebelumnya. Tidak semua kromosom pada 

suatu himpunan akan mengalami proses 

rekombinasi. Kemungkinan suatu kromosom 

akan mengalami proses pindah silang 

didasarkan pada probabilitas pindah silang 

yang telah ditemukan terlebih dahulu. 

Probablitas crossover dapat menyatakan 

banyaknya kromosom yang akan dilakukan 

crossover.[11] 

Mutasi  

Proses mutasi atau pertukaran titik 

dilakukan setelah proses rekombinasi atau 

crossover dengan cara memilih kromosom 

yang akan ditukar secara acak kemudian 

menentukan titik pertukaran pada kromosom 

tersebut. Banyaknya gen yang akan 

mengalami pertukaran dihitung berdasarkan 

probabilitas mutasi yang telah ditentukan 

terlebih dahulu. Apabila probabilitas mutasi 

adalah 100% maka semua gen yang ada pada 

himpunan tersebut akan mengalami 

pertukaran. Sebaliknya, jika probabilitas 

pertukaran yang digunakan adalah 0% maka 

tidak ada gen yang mengalami pertukaran. 

 

Populasi Baru 

Dari beberapa proses yang dilewati 

yaitu inisialisasi klomosom, evaluasi 

kromosom, fitness sharing, crossover dan 

mutasi terbentuklah populasi baru dengan 

nilai fitness yang lebih dan dapat menjadi 

solusi dalam penyelesaian permasalahan 

TSP.  
Mulai

Data TSP

Inisialisasi Kromosom

Evaluasi kromosom

Seleksi Parents

(roulette wheel)

Generasi 

<=100?

Perents1=Perents2?

Crossover

Mutasi

Offpring

Populasi

Generari ++

Solusi 

Optimal 
Akhir

Fitness Sharing

tid
a

k

ya

ya

tidak

 
 

Gambar 1. Flowchart Prosedur EA pada FS 

 

Langkah-langkah penyelesaian EA dalam 

permasalahan TSP dengan penerapan fitness 

sharing. 

 

1. Penentuan banyak generasi yang akan 

dilakukan (Generation Number=100) 

2. Penentuan banyaknya node dalam setiap 

kromosom  (OffspringSize = 80) 

3. Penentuan besar populasi dalam satu 

generasi (populationSize=20) 

4. Jumlah gen dalam setiap kromosom sama 

dengan jumlah node. 

5. Node awal (Dataposisi X) dan tujuan 

(Dataposisi Y) 

6. Masukan generasi pertama, kemudian 

jalankan sampai 100 generasi dengan 

mengulang sebanyak 15 kali pengujian.  

7. Lakukan langkah 1 sampai dengan 

langkah 5 untuk mendapatkan hasil dari 

semua dataset yang diuji.  
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Setelah dilakukan komputasi algoritma 

pada setiap dataset.selanjutnya diambil nilai 

minimum jarak, maximum jarak, rata-rata 

jarak dan nilai diversity, yang didapatkan 

dari setiap output algoritma untuk dimasukan 

kedalam tabel. 

 

Tabel 2 Hasil Fitness Sharing dengan AE 

 

  

Pada Tabel 2 dibawah ini merupakan hasil 

dari komputasi algoritma fitness sharing 

dengan Algorithm Evolutinary dalam 

permasalahan TSP. 

Tabel diatas menghasilkan populasi 

solusi dan standar deviasi dari fitness sharing 

dengan melakukan simulasi pada 15 dataset, 

setiap dataset diuji sebanya 5 kali. Hasil yang 

diperoleh kemudian diolah menggunakan 

software excel 2010 dan IBM Statistic 23.  

Nilai minimum, maksimum, diversity 

dan rata-rata jarak didapatkan dari hasil 

prosesseleksi, crossover dan mutasi  

Generasi yang menjadi output pada tabel 

adalah generasi ke-100,dengan offspring size 

80 dan Besarnya populasi yang diujia dalam 

satu generasi adalah 20 (population size).  

 
Gambar 2. Grafik minimum jarak 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dijelaskan 

bahwa semakin kecil nilai minimum yang 

diperoleh maka akan semakin cepat proses 

untuk mencapai titik optimum dalam 

penyelesaian permasalahan TSP. 

 
Gambar 3. Grafik Diversity 

Nilai diversity yang dihasilkan adalah 

nilai pada semua individu saat proses AE 

berlangsung yaitu proses sebelum 
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rd10

0 

15428,
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0 
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60 79,25 

10 
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0 

16673,

00 
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0 
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30 83,30 

14 
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0 

101805

,00 

170378,

00 

136717

,10 82,50 

15 

kroB

150 

99776,

00 
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00 
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,70 81,87 

Rata-
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tercapainya titik optimum. Hal ini dilakukan 

untuk menghasilkan individu-individu yang 

bervariasi dalam TSP. 

.Jika nilai fitness sudah mendekati nilai 

optimum.dimana rata-rata diversity sudah 

diatas 50% dan hasil ini menunjukkan 

hampir semua generasi sudah tidak memiliki 

konvergen atau sudah tidak ada kemiripan. 

Sehingga algoritma yang digunakan dapat 

bekerja dengan baik dalam menyelesaikan 

permasalahan TSP. 

Pada percobaan ini melakukan 

pengujian dengan data yang diuji, mulai dari 

node terbesar, sedang, dan kicil.Hasil 

Diversity pada grafik diatas menghasilkan 

output yang sudah sangat aman dan 

berkualitas. Dimana setiap diversity dari 

dataset yang diuji sudah diatas 50%.Hal ini 

sangat baik dalam menjaga keragaman 

individu dalam populasi.sehingga dapat 

dikatakan hasil yang didapatkan dapat 

menghasilkan individu yang lebih bervariasi. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. Hasil dari pengujian yang sudah 

dilakukan pada AE dengan 

menggunakan fitness sharing 

menghasilkan solusi dalam 

menyelesaikan permasalahan TSP dalam 

menjagan diversity, sudah mendekati 

solusi optimum.  

2. fitness sharing dapat bekerja dengan 

baik untuk menyelesaikan permasalahan 

TSP dalam mencapai nilai optimum. 

fitness sharing dapat meminimalkan  

kemungkina terjadinya kekonvergenan 

data secara dini. Artinya, nilai deversity 

yang dihasilkan sudah diatas50%. 
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ABSTRACT 

In general, only one antenna is used for one application. To streamline the use of an antenna, a 

broadband antenna can be utilized for various applications. One broadband antenna suitable 

for various applications are broadband antennas six branches of the plate with a single 

capacitive gap binomial method. This antenna works in the frequency range 0.81 GHz - 3 GHz, 

which has a bandwidth of 2.19 GHz with a VSWR ≤ 1.5. This antenna has a dielectric antenna 

different. Dielectric antenna using materials from household waste such as plastic, paper, 

stereofoam, and others. It became one of the benefits is because the antenna is able to utilize 

waste materials for the application of technology. This antenna is relatively large dimensions so 

that the antenna is suitable for use in the transmission system and not be used as a suitable 

handset. Applications that can use this antenna including GSM 1900, Wifi 2.4 GHz, amateur 

radio, and more. This antenna uses a binomial method and a single capacitive gap as a method 

of widening the bandwidth. Binomial method is used to make the antenna impedance into tiers 

binomial pointless to shrink the transition effect antenna impedance of each level. slit method 

serves as a single capacitive impedance value improvements that will affect to the bandwidth of 

the antenna. 
 

Keywords: antenna, bandwidth, broadband, binomial, single capacitive gap, VSWR. 

 

 

ABSTRAK 

Pada umumnya satu antena digunakan hanya untuk satu aplikasi saja. Untuk mengefisienkan 

penggunaan antena, suatu antena broadband dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi. Salah 

satu antena broadband yang sesuai untuk berbagai aplikasi adalah antena broadband enam 

cabang plat dengan metode binomial celah kapasitif tunggal. Antena ini bekerja pada rentang 

frekwensi 0,81 GHz – 3 GHz, yang mempunyai bandwidth 2,19 GHz dengan VSWR ≤ 1,5. 

Antena ini mempunyai dielektrik antena yang berbeda-beda. Dielektrik antena menggunakan 

bahan dari sampah rumah tangga seperti plastik, kertas, stereofoam, dan lainnya. Hal tersebut 

menjadi salah satu keunggulan antena ini dikarenakan mampu memanfaatkan bahan sampah 

untuk penerapan teknologi. Dimensi antena ini relative besar sehingga antena ini cocok 

digunakan pada sistem transmisi dan tidak cocok digunkan sebagai handset. Aplikasi-aplikasi 

yang bisa menggunakan antena ini diantaranya GSM 1900, Wifi 2,4 GHz, radio amatir, dan 

lainnya. Antena ini menggunakan metode binomial dan celah kapasitif tunggal sebagai metode 

pelebaran bandwidth. Metode binomial digunakan untuk membuat impedansi antena menjadi 

tingkatan-tingkatan binomial yang gunanya untuk mengecilkan efek transisi impedansi dari 

setiap tingkat antena. metode celah kapasitif tunggal berfungsi sebagai perbaikan nilai 

impedansi yang nantinya akan berefek ke bandwidth antena. 

 

Kata kunci: antena, bandwidth, broadband, binomial, celah kapasitif tunggal, VSWR.  
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antena

Menentukan dimensi fisis antena : 
1. Jumlah tingkatan antena dengan metode binomial

2. Impedansi tiap tingkatan
3. Dielektik antena

4. panjang tiap tingkatan 
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2 Simulasi Antena

Hasil Simulasi Antena : 
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2. Return Loss

3. Gain 
4. Polaradiasi

selesai

 

I. PENDAHULUAN 

Salah satu antena broadband yang sesuai 

untuk berbagai aplikasi adalah antena 

broadband enam cabang saluran dengan 

metode binomial celah kapasitif tunggal. 

Tidak seperti antena lainnya, antena ini 

memiliki dielektrik yang berbeda-beda 

bahannya dan semua bahan dielektriknya 

merupakan sampah rumah tangga [2]. 

Pemanfaatan sampah rumah tangga sebagai 

dielektrik antena menyebabkan biaya 

pembuatan antena lebih murah dan turut 

andil dalam daur ulang pemanfaatan sampah 

untuk teknologi. Antena ini bekerja pada 

rentang ultra high frequency (UHF) dan 

mempunyai bandwidth sebesar 2,19 GHz 

dengan frekuensi kerja 0,81 GHz - 3 GHz.  

Antena ini dapat digunakan untuk 

aplikasi-aplikasi telekomunikasi seperti GSM 

1900, Wifi 2,4 GHz, WCDMA, 4G dan 

aplikasi lainnya. Antena ini menggunakan 

dua metode untuk melebarkan bandwidth 

yaitu binomial dan celah kapasitif. Binomial 

merupakan metode pelebaran bandwidth 

antena dengan membuat multi impedansi 

pada saluran antena sehingga akan membuat 

return loss pada antena semakin kecil.  

Celah kapasitif merupakan sebuah 

metode untuk mengurangi efek komponen 

reaktif pada impedansi antena sehingga 

impedansi akan mendekati nilai matching 

impedance. Jika matching impedance terjadi, 

maka bandwidth antena akan semakin 

membesar. 

II. METODELOGI 

Rancang bangun antena broadband enam 

cabang saluran dengan metode binomial 

celah kapasitif tunggal dilakukan dengan tiga 

metode yaitu perhitungan dimensi antena, 

merancang kontruksi antena dengan 

perangkat lunak Ansys HFSS 15, dan 

mensimulasikan hasil kontruksi antena untuk 

mendapatkan parameter-parameter antena 

menggunakan perangkat lunak Ansys HFSS 

15. Pada gambar 1 merupakan flowchart 

rancang bangun antena broadband enam 

cabang saluran dengan metode binomial 

celah kapasitif tunggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Flowchart Perancangan Antena 
 

Sebelum perancangan antena, 

terlebih dahulu ditentukan spesifikasi teknik 

yang diinginkan. Antena broadband 

Hexacula omnidireksional strip kembar 

binomialyang dirancang dan direalisasikan 

memiliki spesifikasi teknik sebagai berikut: 

Rentang frekuensi kerja     : 0,3 GHz - 3 GHz 

VSWR   :    <      1,5 

Return loss  :    <     -11 dB 

Pola radiasi  : Omnidireksional 

Gain    : > 2,14 dBi  

Impedansi   : Mendekati 50 Ω  
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Penentuan dimensi antena dilakukan 

dengan perhitungan yang didapatkan dari 

hasil studi literature. Setelah didapatkan 

semua ukuran antena maka akan dirancang 

dimensi fisis antena mengunakan perangkat 

lunak Ansys HFSS 15. Selanjutnya dimensi 

fisis antena akan disimulasikan untuk 

mendapatkan parameter-parameter antena 

seperti bandwidth, return loss , impedansi 

masukan rata-rata, gain dan polaradiasi.  

Tingkatan binomial antena adalah 6 

tingkatan ditentukan dengan rumus (1). 
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 (1) 

 

Dengan memasukan frekwensi kerja 

antena 0,3 GHz – 3 GHz maka didapatkan 

tingkatan binomial nya adalah 6 dengan 

VSWR yang dihasilkan adalah 1,195.  

Untuk menentukan impedansi 

pertingkatnya maka digunakan rumus (2). 

 

0
01

ln
0

2ln
01

ln
Z

ZuNCNZZ 
        (2)  

Impedansi pertingkat antena berbeda tiap 

tingkatan yang berguna untuk mengurangi 

transisi nilai impedansi pertingkatnya. 

Kemudian ditentukan juga nilai dielektriknya 

dengan rumus (3). 

 

 

  (3) 

 

 

Dikarenakan impedansi untuk setiap 

tingkatnya berbeda, maka dielektriknya pun 

akan berbeda untuk setiap tingkatnya. Nilai 

dielektrik ini nantinya akan menjadi dasar 

untuk mencari bahan-bahan sesuai dengan 

nilai dielektrik yang didapat. Penetuan celah 

kapasitif dtentukan dengan rumus (4) dan 

(5). 

 

           (4) 

 

           (5) 

 

Pada Gambar (2) merupakan konstruksi 

antena broadband enam cabang saluran 

dengan metode binomial celah kapasitif 

tunggal. Antena ini terdiri dari 6 strip kembar 

dan 6 tingkat binomial. Tujuan menggunakan 

metode binomial adalah untuk membuat 

perbedaan antara impedansi udara dan 

impedansi masukan lebih kecil sehingga 

sinyal yang masuk atau keluar dari antena 

tidak mengalami pantulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 2. Konstruksi Perancangan Antena 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perhitungan Dimensi Antena 

Broadband Enam Cabang Saluran 

Dengan Metode Binomial Celah 

Kapasitif Tunggal. 

Dalam perancangan suatu antena, yang 

pertama sekali harus dilakukan adalah 

perancangan dimensi fisik antena. 

Perancangan dimensi fisik antena menetukan 

karakteristik dari suatu antena. Untuk antena 

broadband enam cabang saluran dengan 

metode binomial celah kapasitif tunggal, 

perancangan dimensi fisiknya harus 

menggunakan salah satu metode perancangan 

antena broadband yaitu metode binomial. 

Metode binomial merupakan suatu metode 

membuat beberapa impedansi dari suatu 

antena yang bertujuan untuk menghindari 

return loss yang besar. Tabel 1 merupakan 

ringkasan perhitungan antena. 

 

Nr

u
N

0

0
4 
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Hasil pada tabel (1) menjadi data untuk 

dirancang dimensi fisis antena menggunakan 

perangkat lunak Ansys HFSS 15. Pada 

Gambar (3) merupakan hasil perancangan 

antena menggunakan Ansys HFSS 15. 
 

2. Simulasi Perancangan Dimensi 

Antena Broadband Enam Cabang 

Saluran Dengan Metode Binomial 

Celah Kapasitif Tunggal. 

 

Pada tahap ini, pengujian antena 

dilakukan dengan menggunakan 1 celah 

kapasitif. berikut adalah Gambar desain 

antena, hasil simulasi Bandwidth, hasil 

simulasi impedansi, hasil simulasi return 

loss, hasil simulasi gain dan hasil simulasi 

polaradiasi. Pada Gambar (3), terlihat celah 

kapasitif diimplementasikan pada salah satu 

cabang saluran. Celah kapasitif diletakan 

pada awal cabangg saluran antena 

dikarenakan impedansi masukan berada pada 

posisi tersebut. 
 

3. Simulasi Hasil Bandwidth Antena 

Broadband Enam Cabang Saluran 

Dengan Metode Binomial Celah 

Kapasitif Tunggal. 

Bandwidth antena yang didapatkan pada 

simulasi penerapan celah kapasitif adalah 

2,19 GHz dengan VSWR ≤ 1,5 pada rentang 

frekuensi 0,81 GHz – 3 GHz yang ditunjukan 

pada marker m1 dan m2 yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ditunjukan pada gambar (4). VSWR 

tertinggi terdapat pada frekuensi 2,1 GHz 

dengan VWSR 1,05. Impedansi pada 

frekuensi ini bernilai (50,56462 + i 

2,158364) Ω yang merupakan impedansi 

paling mendekati impedansi saluran (50 + i 

0) Ω.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.  Dimensi Antena Ansys HFSS 15 
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Gambar 4.  Bandwidth Antena 

 

4. Simulasi Hasil Impedansi Antena 

Broadband Enam Cabang Saluran 

Dengan Metode Binomial Celah 

Kapasitif Tunggal. 

hasil simulasi impedansi antena 

broadband enam cabang saluran dengan 

metode binomial celah kapasitif tunggal 

dapat dilihat pada gambar (5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5.  Impedansi Masukan Antena 

 

Tanda “m” pada Gambar merupakan 

hasil impedansi untuk setiap frekuensi yang 

diujicoba. sumbu “x” merupakan rentang 

frekuensi yang dipakai untuk uji coba dan 

sumbu “y” merupakan rentang nilai 

impedansi yang diujicoba. Nilai impedansi 

yang mendekati impedansi saluran adalah 

(50,56462 + i 2,158364) Ω pada frekuensi 

2,1 GHz yang ditunjukan pada marker m37 

dan m36. Nilai impedansi input rata-rata 

antena adalah (58,92361+i 117,7651) Ω.  
 

 

5. Simulasi Hasil Return Loss Antena 

Broadband Enam Cabang Saluran 

Dengan Metode Binomial Celah 

Kapasitif Tunggal. 

hasil return loss antena broadband 

enam cabang saluran dengan metode 

binomial celah kapasitif tunggal dapat dilihat 

pada gambar (6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 6.  Return Loss Antena 
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Pada sumbu y merupakan nilai return 

loss yang di uji coba terhadap setiap 

frekuensi kerja. Sumbu x merupakan 

frekuensi kerja yang diuji coba terhadap nilai 

return loss. Nilai return loss terbaik pada 

percobaan ini adalah -33,0809 dB pada 

frekuensi 2,1 GHz yang ditunjukan pada 

marker m19. hal ini dikarenakan impedansi 

yang berada pada frewkensi 2,1 GHz 

merupakan impedansi yang paling mendekati 

impedansi saluran yaitu (50,56462 + i 

2,158364)Ω.  

 

6. Simulasi Hasil Gain Antena 

Broadband Enam Cabang Saluran 

Dengan Metode Binomial Celah 

Kapasitif Tunggal. 

Grafik gain dan polaradiasi dari simulasi 

penerapan celah kapasitif tunggal pada 

antena ditunjukan pada Gambar (7). Warna 

merah pada Gambar (7) merupakan gain 

tertinggi. Gain tertinggi yang didapatkan 

adalah 4,1436 dB + 2,41dBi = 6.5536 dBi 

Dari Gambar (7) dapat dilihat bahwa bentuk 

polaradiasi yang dihasilkan adalah 

omnidireksional. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.  Gain Antena 

 

Tabel 2. Ringkasan simulasi 

Pada Tabel 2 bandwidth yang dihasilkan 

sebesar 2,19 GHz dengan frekwensi kerja 

0,81 GHz – 3 3GHz, VSWR ≤ 1,5, return 

loss -19 dB, gain sebesar 6,5536 dBi. Antena 

ini dapat beroperasi untuk aplikasi CDMA, 

GSM 1900, WCDMA, WIFI 2,4 GHz, dan 

beberapa aplikasi telekomunikasi lainnya. 

Antena ini mempunyai dimensi yang relatif 

besar yaitu 24,4 cm sehingga antena ini tidak 

cocok digunakan sebagai handset hanya 

cocok digunakan untuk perangkat antena 

sistem transmisi.  
 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Kesimpulan 

Dari hasil perancangan dan pengujian 

antena, secara keseluruhan dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Bandwidth yang diapatkan adalah 

sebesar 2,19 GHz dengan frekwensi 

kerja 0,81 GHz – 3 GHz, dengan 

VSWR yang dihasilkan ≤ 1,5.  

2. Nilai return loss yang dihasilkan dari 

hasil pengujian adalah -19 dB dengan 

efisiensi 98%. hasil ini sudah diatas 

standard return loss yaitu ≤ -10 dB.. 

3. Antena ini dapat diterapkan untuk 

aplikasi teknologi telekomunikasi 

seperti GSM 1900, WCDMA, CDMA, 

wifi 2,4 GHz dan aplikasi lainnya yang 

termasuk pada range (0,81 GHz – 3 

GHz ). 

 

2. Saran 

untuk mendapatkan antena dengan 

bandwidth, return loss, dan gain yang lebih 

baik, disarankan untuk menambahkan 

jumlah celah kapasitif pada cabang saluran 

lainnya.  
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ABSTRACT 
The concept of Domain Name System (DNS) health is a way to determine whether the DNS is 

working right, by taking examples like the health of human body. Bad quality of the university 

DNS server can affect the performance of the university's website that can be accessed proper 

by users. To evaluate the DNS performances, experimental method is conducted to find and 

measure response time and reliability. This parameters are analyzed to show DNS health using 

DNS Benchmark tool. This test involved 34 university’s websites that spread in Indonesia and 

has been done for two weeks. The results has shown that there are 34 university’s DNS server 

in a good condition. 
 

Keywords: DNS server, DNS health, response time, reliability 

 

ABSTRAK 
Konsep tentang Domain Name System (DNS) health adalah suatu cara untuk menentukan 

apakah DNS bekerja dengan baik, dengan mengambil contoh seperti kesehatan tubuh manusia. 

Kualitas DNS server universitas yang buruk dapat mengganggu kinerja website universitas 

untuk dapat diakses dengan baik oleh pengguna. Untuk mengevaluasi kinerja DNS , metode 

penelitian eksperimental dilakukan untuk menemukan dan mengukur response time dan 

reliability. Parameter ini dianalisis untuk mengetahui DNS health menggunakan tool                 

DNS Benchmark. Pengujian ini melibatkan 34 website universitas yang tersebar di Indonesia 

dan dilakukan selama dua minggu. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 34 DNS server 

universitas dalam kategori baik. 
 

Kata kunci: DNS server, DNS health, response time, reliability 

 

I.  PENDAHULUAN 

Internet telah menjadi bagian penting 

dari kehidupan modern. Konsekuensinya, 

stabilitas internet, termasuk Domain Name 

System (DNS) adalah komponen penting, 

dan ini sangat krusial [1]. Menurut Request 

for Comments (RFC) 1034, Domain Name 

System (DNS) terdiri dari tiga komponen 

yaitu struktur pohon dari domain name space 

dan resource records untuk data yang 

berhubungan dengan names, name servers 

dan resolvers [2]. Konsep tentang DNS 

health adalah suatu cara untuk menentukan 

apakah DNS  bekerja dengan baik, dengan 



Jurnal J-Innovation Vol. 5, No. 1, Juni 2016 

ISSN : 2338-2082 

16 

 

mengambil contoh seperti kesehatan tubuh 

manusia. Konsep dari  DNS health ada 5 

indikator pokok yaitu availability, 

coherency, integrity, resiliency dan speed 

[3]. Kualitas DNS server universitas yang 

buruk dapat mengganggu kinerja website 

universitas untuk dapat di akses dengan baik 

oleh mahasiswa.  

Dari hasil penelusuran literatur, saat ini 

diketahui sudah ada beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk menguji DNS health. 

Metode pengujian tersebut diantaranya yaitu 

Measuring Naming System (MeNSa), proyek 

untuk merancang sebuah metodologi formal, 

metrics dan alat untuk mengevaluasi DNS 

health [4], parameter untuk menentukan 

kualitas DNS server pada sisi user yaitu 

DNS Delay dan DNS Success Ratio [5]. 

Lokasi pengujian berada di kota 

Lhokseumawe, provinsi Aceh dengan 

menggunakan jaringan wireless hotspot Wifi 

ID dari PT Telkom Indonesia. Pengujian 

dilakukan selama 2 minggu untuk 

mendapatkan hasil yang valid dari parameter 

yang akan diuji. 

 

1. Domain Name System (DNS) 

 

Domain Name System (DNS) adalah 

bagian pokok dari Internet saat ini. DNS 

digunakan oleh user dan aplikasi untuk 

memetakan nama internet ke alamat, yang 

dibutuhkan oleh mesin untuk komunikasi. 

Sistem internet sangat mengandalkan pada 

respon dan akurasi dari DNS agar dapat 

berjalan dengan baik [6]. Konsep name 

server diciptakan pada pertengahan 1970-an 

untuk mengaktifkan atribut atau properti 

tertentu dari named resource, dalam hal ini 

alamat IP dari sebuah website yang dikelola 

di lokasi yang diketahui. Ide yang melatar 

belakangi adalah bahwa orang merasa lebih 

mudah mengingat nama sesuatu terutama 

ketika nama yang cukup deskriptif daripada 

alamat yang berisi angka-angka [7]. 

 

2. DNS Health 

Kami menggunakan istilah DNS health 

sebagai singkatan untuk merujuk pada 

seberapa baik DNS berfungsi pada saat ini, 

tetapi apa yang merupakan kondisi sehat 

tergantung pada konteks atau sudut pandang 

dari orang menilai. Dalam dunia kedokteran, 

istilah  kesehatan didefinisikan sebagai 

sebuah keadaan fisik, mental dan 

kesejahteraan sosial dan bukan hanya tidak 

adanya penyakit atau kelemahan. Dalam 

rangka untuk memeriksa pasien, dokter 

mengukur tanda-tanda yang sangat penting 

sebagai bagian dari penilaian pasien. Jika 

kita membawa analogi di atas sedikit lebih 

jauh, kita dapat melakukan pengukuran 

seperti coherency, integrity, speed,  

availability dan resiliency sebagai lima tanda 

yang sangat penting dari DNS, yang akan 

digunakan sebagai bagian dari penilaian 

kesehatan sistem. Dengan faktor-faktor ini, 

kita dapat mencoba untuk membuat definisi 

yang lebih tepat namun fleksibel tentang  

DNS health, seperti sebuah keadaan fungsi 

umum dari DNS yang ada di dalam batas-

batas teknis nominal dalam dimensi 

coherency,  integrity,  speed,  availability 

dan resiliency. Definisi seperti itu tidak 

menutup kemungkinan adanya kesalahan 

dalam DNS, sehingga kondisi DNS berada 

dalam batas-batas nominal yang dapat 

diterima secara umum. Hal ini sangat sejalan 

dengan praktek medis, dimana alat-alat 

seperti studi banding dan data historis yang 

digunakan untuk membuat keputusan tentang 

kesehatan pasien. Penilaian tersebut sering 

bebas dari keterbatasan yang ketat, 

mengandalkan obat untuk membuat 

keputusan akhir tentang keadaan pasien saat 

ini [3].  

 

3. DNS Benchmark 

Tools DNS Benchmark dibuat oleh Steve 

Gibson. Steve Gibson seorang Software 

Engineer dan peneliti keamanan dan 

pendukung keamanan IT. Pada awal tahun 

1980, Gibson paling dikenal untuk karyanya 

pada teknologi pena cahaya untuk digunakan 

oleh Apple dan Atari systems. Gibson 

mendirikan Gibson Research Corporation, 

yang terkenal dengan software SpinRate. 

GRC DNS Benchmark melakukan analisis 
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rinci dan perbandingan kerja operasional dan 

kehandalan setiap set hingga 200 DNS name 

server (kadang-kadang juga disebut 

resolvers) sekaligus. Ketika benchmark 

dimulai pada konfigurasi default, 

mengidentifikasi semua name server DNS 

pengguna yang dikonfigurasi pada saat itu 

untuk digunakan dan ditambahkan ke dalam 

daftar built-in yang tersedia pada name 

server umum. Termasuk pengujian setiap 

name server untuk redirection, apakah ia ada 

pesan error untuk permintaan domain yang 

buruk, atau pengalihan web browser 

pengguna ke halaman pemasaran yang 

berorientasi komersial [8].  

 

4. Purposive Sampling 

Ada beberapa cara untuk mengambil 

sampel diantaranya dengan purposive 

sampling,  purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan  pertimbangan 

tertentu [9]. Pemilihan sekelompok subjek 

dalam purposive sampling  didasarkan atas 

ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri 

populasi yang sudah  diketahui sebelumnya, 

dengan kata lain unit sampel yang  

dihubungi disesuaikan dengan kriteria-

kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan 

tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan 

penelitian tentang disiplin pegawai maka 

sampel yang dipilih adalah orang yang 

memenuhi kriteria-kriteria kedisiplinan 

pegawai [10]. 

II. METODE PENELITIAN 

1. Metode Penelitian 

Objek yang dikaji pada penelitian ini 
adalah response time (speed) dan reliability 
(integrity) dari DNS server. Tahapan awal 
penelitian dimulai dengan pengambilan data 
berupa IP address dari website, pengumpulan 
data routing, Domain Information Groper 
(dig), dan pengumpulan IP address dari DNS 
server. Selanjutnya dilakukan pengujian 
response time dan reliability menggunakan 
tools DNS Benchmark dan melakukan 
analisis terhadap hasil pengujian yang 
didapat. 

Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian eksperimental dengan mengadakan 
kegiatan percobaan untuk mengukur DNS 
health dengan parameter response time dan  
reliability.  
 
2. Bahan Penelitian 

 
Pada penelitian ini digunakan beberapa 

software pendukung diantaranya: 
a. DNS Benchmark 
b. Visual Route (Trial Version) 
c. Sistem Operasi Ubuntu Linux 
 
 

3. Alat Penelitian 

 
Peralatan pendukung yang digunakan 

pada penelitian ini adalah seperangkat 
komputer dengan spesifikasi cukup untuk 
menjalankan aplikasi DNS Benchmark, 
Visual Route dan Sistem Operasi Ubuntu 
Linux serta satu buah wireless card. 

 
 

4. Prosedur Pengujian  

Dari tools DNS Benchmark akan didapat 
parameter response time dan reliability. 
Response time, menunjukkan waktu yang 
dibutuhkan untuk mengakses domain name. 
Reliability yang baik, menunjukkan 
sedikitnya jumlah query yang hilang pada 
saat mengirimkan permintaan ke server. 
Hasil pengujian berupa waktu response 
dalam satuan detik dan reliability dalam 
satuan persen.  

Lokasi pengujian berada di kota 
Lhokseumawe, provinsi Aceh dengan 
menggunakan jaringan wireless hotspot Wifi 
ID dari PT Telkom Indonesia. Pengujian 
dilakukan selama 2 minggu untuk 
mendapatkan hasil yang valid dari parameter 
yang akan diuji. Pengujian response time dan 
reliability dengan tools DNS Benchmark 
dilakukan 3 kali dalam satu hari, yaitu pada 
jam 10.00, jam 14.00 dan 22.00 WIB setiap 
harinya. Maka didapatkan data pengujian 
sebanyak 42 kali selama 2 minggu.  
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5. Teknik Pengambilan Sampel Universitas 
Negeri Di Indonesia 

 
DNS server yang di uji adalah DNS 

server universitas yang ada di Indonesia, 
dengan mengambil sampling satu universitas 
di setiap satu provinsi, sehingga terdapat 34 
DNS server universitas yang di uji. Teknik 
sampling yang digunakan yaitu purposive 
sampling, dimana kriteria universitas yang 
dipilih adalah universitas negeri dan 
mendapatkan akreditasi A atau B dari Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN 
PT). Apabila terdapat dua atau lebih 
universitas negeri yang mempunyai 
akreditasi yang sama pada satu provinsi, 
maka akan diambil salah satu universitas 
sebagai sampel. Apabila tidak terdapat 
universitas dengan akreditasi A atau B di 
sebuah provinsi, maka akan diambil 
universitas negeri dengan akreditasi C atau 
yang belum terakreditasi. Data dari 
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan 
Tinggi [11], terdapat 541 universitas negeri 
dan swasta di Indonesia, sehingga sampel 
yang diambil sejumlah   6,28 % dari seluruh 
universitas di Indonesia. Sampel universitas 
negeri yang terpilih untuk dilakukan 
penelitian terdapat pada Tabel 1 [12]. 

Berdasarkan dari sampel universitas yang 
terpilih, terdapat 8 buah universitas dengan 
peringkat akreditasi A, 21 buah universitas 
dengan peringkat akreditasi B, 1 buah 
universitas dengan peringkat akreditasi C dan 
4 buah universitas yang belum terakreditasi, 
seperti tersaji pada Gambar 1. 

 
 

 
 
Gambar 1.  Peringkat Akreditasi Universitas 

 
 

Tabel 1. Data sampel Universitas Negeri di Indonesia 
 

 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Hasil Penelitian Universitas Syiah 

Kuala 

Response time maksimum Universitas 

Syiah Kuala pada 489 ms dan minimum pada 

9 ms. Response time maksimum terjadi pada 

percobaan ke-10 dan response time minimum 

terjadi pada percobaan ke-2. Grafik response 

time Universitas Syiah Kuala tersaji pada 

Gambar 2. 

Gambar 3 menyajikan grafik response 

time Universitas Syiah Kuala berdasarkan 3 

buah waktu yaitu pukul 10.00, pukul 14.00 

dan pukul 22,00 WIB. Response time 

tercepat pada pukul 22.00 WIB dan terlambat 

pada pukul 10.00 WIB. 

No Provinsi Nama Universitas 

Tahun SK 

Akreditasi          

BAN PT 

Peringkat 

Akreditasi 

1 Aceh Univ. Syiah Kuala 2015 A 

2 Sumatera Utara Univ. Sumatera Utara 2013 B 

3 Sumatera Barat Univ. Andalas 2014 A 

4 Riau Univ. Riau 2014 B 

5 Kepulauan Riau Univ. Maritim Raja Ali Haji Belum Terakreditasi - 

6 Jambi Univ. Jambi 2015 B 

7 Bengkulu Univ. Bengkulu 2014 B 

8 Sumatera Selatan Univ. Sriwijaya 2014 B 

9 Lampung Univ. Lampung 2015 B 

10 Bangka Belitung Univ. Bangka Belitung 2015 C 

11 Banten Univ. Sultan Ageng Tirtayasa 2015 B 

12 DKI Jakarta Univ. Indonesia 2013 A 

13 Jawa Barat Univ. Padjadjaran 2014 A 

14 Jawa Tengah Univ. Diponegoro 2013 A 

15 Yogyakarta Univ. Gadjah Mada 2013 A 

16 Jawa Timur Univ. Airlangga 2014 A 

17 Bali Univ. Udayana 2014 B 

18 Nusa Tenggara Barat Univ. Mataram 2014 B 

19 Nusa Tenggara Timur Univ. Nusa Cendana 2014 B 

20 Kalimantan Barat Univ. Tanjungpura 2015 B 

21 Kalimantan Tengah Univ. Palangka Raya Belum Terakreditasi - 

22 Kalimantan Selatan  Univ. Lambung Mangkurat 2014 B 

23 Kalimantan Timur Univ. Mulawarman 2014 B 

24 Kalimantan Utara Univ. Borneo Tarakan 2014 B 

25 Sulawesi Barat Univ. Sulawesi Barat Belum Terakreditasi - 

26 Sulawesi Utara Univ. Sam Ratulangi 2014 B 

27 Gorontalo Univ. Negeri Gorontalo 2015 B 

28 Sulawesi Tengah Univ. Tadulako 2015 B 

29 Sulawesi Selatan Univ. Hasanuddin 2013 A 

30 Sulawesi Tenggara Univ. Halu Oleo 2015 B 

31 Maluku Univ. Pattimura 2015 B 

32 Maluku Utara Univ. Khairun 2015 B 

33 Papua Univ. Cenderawasih 2015 B 

34 Papua Barat Univ. Papua Belum Terakreditasi - 
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Gambar 4 menyajikan reliability dalam 

satuan persen, dimana terdapat 2 kali 

reliability yang dibawah 100 %, sedangkan 

yang lain mencapai nilai maksimum 100 %. 

Reliability dibawah 100 % terjadi pada 

percobaan ke-17 dan ke-30. 

 

 
Gambar 2. Grafik Response Time Universitas Syiah 

Kuala 

 
Gambar 3.  Grafik Response Time berdasarkan waktu 

Universitas Syiah Kuala 

 
Gambar 4.  Grafik Reliability Universitas Syiah Kuala 

 

2. Rekapitulasi Parameter Uji Masing-

masing Universitas 

 

Tabel 2 menyajikan rekapitulasi response 

time dari masing-masing universitas, dimana 

rata-rata response time berkisar antara 93 

mili second sampai 98 mili second. 

Tabel 3 menyajikan rekapitulasi 

reliability dari masing-masing universitas, 

dimana rata-rata reliability berkisar 99%.  

 

Tabel 2. Rekapitulasi Response Time 
 

 
Tabel 3. Rekapitulasi Reliability 

 
Universitas yang dijadikan sampel adalah 

universitas negeri di Indonesia yang tersebar 

di 34 provinsi. Rekapitulasi nilai DNS health 

menunjukkan 34 DNS server universitas 

dalam kategori baik. 

 

No Nama Universitas 
Response Time (detik) 

Minimum Rata-rata Maksimum 

1 Univ. Syiah Kuala 0,009 0,094 0,489 

2 Univ. Sumatera Utara 0,009 0,095 0,481 

3 Univ. Andalas 0,009 0,095 0,489 

4 Univ. Riau 0,009 0,096 0,499 

5 Univ. Maritim Raja Ali Haji 0,008 0,096 0,49 

6 Univ. Jambi 0,008 0,096 0,504 

7 Univ. Bengkulu 0,008 0,095 0,513 

8 Univ. Sriwijaya 0,009 0,096 0,526 

9 Univ. Lampung 0,009 0,096 0,507 

10 Univ. Bangka Belitung 0,009 0,094 0,489 

11 Univ. Sultan Ageng Tirtayasa 0,009 0,094 0,527 

12 Univ. Indonesia 0,009 0,095 0,533 

13 Univ. Padjadjaran 0,008 0,095 0,527 

14 Univ. Diponegoro 0,008 0,097 0,5 

15 Univ. Gadjah Mada 0,008 0,095 0,477 

16 Univ. Airlangga 0,009 0,094 0,489 

17 Univ. Udayana 0,009 0,096 0,509 

18 Univ. Mataram 0,009 0,095 0,521 

19 Univ. Nusa Cendana 0,009 0,094 0,507 

20 Univ. Tanjungpura 0,009 0,094 0,473 

21 Univ. Palangka Raya 0,009 0,097 0,543 

22 Univ. Lambung Mangkurat 0,008 0,095 0,483 

23 Univ. Mulawarman 0,009 0,093 0,499 

24 Univ. Borneo Tarakan 0,009 0,096 0,513 

25 Univ. Sulawesi Barat 0,009 0,094 0,486 

26 Univ. Sam Ratulangi 0,009 0,093 0,477 

27 Univ. Negeri Gorontalo 0,009 0,093 0,457 

28 Univ. Tadulako 0,009 0,098 0,539 

29 Univ. Hasanuddin 0,008 0,098 0,55 

30 Univ. Halu Oleo 0,009 0,097 0,493 

31 Univ. Pattimura 0,009 0,097 0,524 

32 Univ. Khairun 0,01 0,097 0,519 

33 Univ. Cenderawasih 0,009 0,095 0,501 

34 Univ. Papua 0,009 0,096 0,503 

 

No Nama Universitas 
Reliability (%) 

Minimum Rata-rata Maksimum 

1 Univ. Syiah Kuala 96 99,8571429 100 

2 Univ. Sumatera Utara 98 99,7142857 100 

3 Univ. Andalas 98 99,8095238 100 

4 Univ. Riau 98 99,7619048 100 

5 Univ. Maritim Raja Ali Haji 98 99,6190476 100 

6 Univ. Jambi 98 99,8095238 100 

7 Univ. Bengkulu 98 99,8095238 100 

8 Univ. Sriwijaya 98 99,8095238 100 

9 Univ. Lampung 98 99,8571429 100 

10 Univ. Bangka Belitung 96 99,5714286 100 

11 Univ. Sultan Ageng Tirtayasa 96 99,6190476 100 

12 Univ. Indonesia 98 99,7619048 100 

13 Univ. Padjadjaran 98 99,8095238 100 

14 Univ. Diponegoro 98 99,8571429 100 

15 Univ. Gadjah Mada 96 99,8095238 100 

16 Univ. Airlangga 96 99,66666667 100 

17 Univ. Udayana 98 99,952381 100 

18 Univ. Mataram 98 99,8095238 100 

19 Univ. Nusa Cendana 98 99,6666667 100 

20 Univ. Tanjungpura 98 99,7619048 100 

21 Univ. Palangka Raya 98 99,8571429 100 

22 Univ. Lambung Mangkurat 98 99,952381 100 

23 Univ. Mulawarman 96 99,7142857 100 

24 Univ. Borneo Tarakan 98 99,952381 100 

25 Univ. Sulawesi Barat 96 99,6190476 100 

26 Univ. Sam Ratulangi 96 99,7619048 100 

27 Univ. Negeri Gorontalo 98 99,8571429 100 

28 Univ. Tadulako 98 99,8571429 100 

29 Univ. Hasanuddin 98 99,7619048 100 

30 Univ. Halu Oleo 96 99,7142857 100 

31 Univ. Pattimura 94 99,7142857 100 

32 Univ. Khairun 98 99,952381 100 

33 Univ. Cenderawasih 96 99,4761905 100 

34 Univ. Papua 98 99,7619048 100 
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IV. KESIMPULAN  

Hasil penelitian menunjukkan response 

time tercepat terjadi pada jam 22.00 WIB dan 
terlambat pada jam 10.00 WIB. Rata-rata 

reliability dari DNS server universitas 
berkisar pada 99 %, yang menunjukkan 

hanya sekitar 1% query yang hilang pada 

saat mengirimkan permintaan ke server. 
Rekapitulasi nilai DNS health menunjukkan 

34 DNS server universitas dalam kategori 

baik. 
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ABSTRACT 

The potential of renewable energy in Indonesia is very large, clean and environmentally 

friendly. In its utilization has not been optimal pemanfataan renewable energy renewable 

electricity generation costs caused such solar power can't compete with the cost of energy-

fueled power plant fossil remains a challenge in the energy sector. Generating statistical data 

in the State Llistrik 2015 the ratio of electrification in the aceh province reached 94.17% 

produced by fossil-fueled power plants with the largest electric energy consumption in 

households. Targeted national energy by 2050, an area dominated by renewable energy which 

is the vision of the green city Banda Aceh regarding renewable energy utilization strategy 

policy. The application of Building Integrated Photovoltaik (BIPV) on the minimalist house in 

Banda Aceh against the slope of the roof 5 °, 10 °, 15 °, 20 °, 25 °, 30 ° and 35 ° be solutions in 

the utilization of renewable energy. The intensity of the radiation in the city of Banda Aceh in 

the past year the average reach 5 kWh/m2 and the maximum temperature in the year i.e. 34.4 ° 

C as well as the assumption of the electric energy needs at home, minimalist type 70 of 10368 

Wh/day. The results of the simulation using software Skelion get the highest PV energy 

estimation on minimalist House against the slope of 5 ° of 26.2 kWh/year. But in terms of the 

aesthetics of a house in the tropics with a good saddle roof modeling that is on a slope of 30 ° 

and the electric energy generated 24.5 kWh/year. 
 

Kata kunci :  BIPV, solar radiation intensity, minimalist house 

 

ABSTRAK 

Potensi energi terbarukan di Indonesia sangat besar yang bersih dan ramah lingkungan. Dalam 

pemanfaatannya belum optimalnya pemanfataan energi terbarukan  disebabkan biaya 

pembangkit listrik terbarukan seperti tenaga surya tidak dapat bersaing dengan biaya 

pembangkit listrik berbahan bakar energi fosil masih menjadi tantangan tersendiri di sektor 

energi. Dalam data statistik PLN 2015 rasio elektrifikasi di provinsi aceh mencapai 94,17% 

yang dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan bakar fosil dengan konsumsi energi listrik 

terbanyak pada rumah tangga. Ditargetkan tahun 2050, energi nasional suatu daerah akan 

didominasi oleh energi terbarukan yang merupakan visi green city Kota Banda Aceh mengenai 

kebijakan strategi pemanfaatan energi terbarukan. Penerapan Building Integrated Photovoltaik 

(BIPV) pada rumah minimalis di Kota Banda Aceh terhadap kemiringan atap rumah 5°, 10°, 

15°, 20°, 25°, 30°dan 35° menjadi solusi dalam pemanfaatan energi terbarukan. Intensitas 

radiasi di Kota Banda Aceh dalam kurun setahun rata-rata mencapai 5 kWh/m
2 

dan temperatur 

maksimum dalam setahun yaitu 34,4°C serta asumsi kebutuhan energi listrik pada rumah 

minimalis tipe 70 sebesar 10368 Wh/hari. Hasil simulasi menggunakan software Skelion 

mendapatkan hasil estimasi energi PV tertinggi pada rumah minimalis terhadap kemiringan 5° 

sebesar 26,2 kWh/tahun.Namun dari segi estika sebuah rumah di daerah tropis dengan 

pemodelan atap pelana yang baik yaitu pada kemiringan 30° dan energi listrik yang dihasilkan 

24,5 kWh/tahun. 
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I. PENDAHULUAN 

Potensi energi terbarukan di Indonesia 

sangat besar yang bersih dan ramah 

lingkungan. Belum optimalnya dalam 

pemanfataan energy terbarukan disebabkan 

biaya pembangkit listrik terbarukan seperti 

tenaga surya tidak dapat bersaing dengan 

biaya pembangkit listrik berbahan bakar 

energi fosil masih menjadi tantangan 

tersendiri di sector energi. Ditargetkan 

padatahun 2050, sumber energi nasional 

suatu daerah (bauran energi) akan didominasi 

oleh Energi Baru Terbarukan (EBT) yang 

meliputi energi air, panas bumi, biomasa 

sampah, Bahan Bakar Nabati (BBN), energy 

surya, energi laut, energi angin. 

Dalam data statistik PLN 2015 rasio 

elektrifikasi di provinsi aceh mencapai 

94,17%. Dengan energi listrik yang 

dihasilkan oleh PLTD termasuk PLTMG 

sebesar 203 pembangkit dan dari pembangkit 

energi terbarukan di hasil oleh PLTA 

sebanyak 4 pembangkit dan  konsumsi energi 

listrik terbanyak pada rumah tangga. 

Banda Aceh memiliki kondisi intensitas 

radiasi sinar matahari yang tinggi yaitu 

sebesar 1677 kWh/m² rata-rata per tahun 

dengan tingkat penyinaran matahari yang 

stabil yaitu 12 jam dalam sehari. Penerapan 

modul surya pada atap rumah tinggal di Kota 

Banda Aceh dengan konsep Buiding 

Integrated Photovoltaics (BIPV) dengan 

merancang rumahminimalis terhadap arah 

modul surya, produksi energi lstrikuntuk 

mendapatkan kebutuhan energi listrik bagi 

masyarakat dengan ramah lingkungan. 
 

II. METODELOGI 

 

Metodologi penelitian yang digunakan 

dalam eksperimental dengan penggunaan 

perangkat lunak simulasi Building Integrated 

Photovoltaic (BIPV). Objek yang dikaji 

adalah penerapan sel surya pada rumah 

minimalis di kota Banda Aceh. Pada gambar 

1 merupakan flowchart penerapan BIPV 

pada rumah minimalis di kota Banda Aceh, 

dengan tahapan pencarian data konsumsi 

energi pada rumah minimalis dengan 

perkiraan rata-rata sebesar 10368 Wh/hari 

dengan pengunaan daya bolak-balik (AC) 

10195 Wh dan 173 Wh untuk penggunaan 

daya DC. 

 

 
Gambar 1. Flowchart Penelitian Penerapan BIPV 

 

Pengambilan data rata-rata tingkat 

intensitasradiasi pada lokasi selama 1 tahun 

untuk mendapatkan hasil yang optimal 

kebutuhan energi listrik dan mengetahui 

tingkat radiasi yang ada di lokasi selama 1 

tahun dari bulan Januari sampai dengan 

Desember 2015 dari data NASA dengan 

Mulai 

StudiLiteratur 

Estimasi rata-rata 

kebutuhanenergipadarumahminimalisdenga

ndaya AC dan DC 

Pengambilan data 

radiasimataharidansuhupadalokasipenelitian 

Perancanganrumahminimalisdenganpenerap

an BIPV 

Estimasikebutuhan panel surya, inverter 

danbateraipadarumahminimalis 

Simulasiestimasienergi yang dihasilkanoleh 

PV 

terhadapkemiringanpadarumahminimalis 

Analisa hasilenergi PV 

terhadapkemiringanrumahminimalis 

Kesimpulan& saran 

Selesai 
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menggunakan software RETScreen serta data 

temperatur harian di kota Banda Aceh dari 

BMKG Aceh.Besar intensitas radiasi 

matahari pada gambar 2 di desa Pango Deah 

kota Banda Aceh yaitu 5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  dapat 

diperoleh pada bidang horizontal yang tidak 

terlindung. 

 
 
Gambar 2. Grafik Radiasi Matahari Selama 1 Tahun di 

Desa Pango Deah-Banda Aceh 

 

 
 

Gambar 3. Grafik Temperatur Maksimum Kota Banda 

Aceh 

 

Pada gambar 3 grafik temperatur 

maksimum kota Banda Aceh selama tahun 

2015, temperatur tertinggi pada bulan juni 

yaitu 36,7°C dan pada bulan juli mencapai 

36,4°C jadi rata-rata maksimum temperatur 

setiap bulan untuk setahun yaitu 34.4°C. 

 

1. PenerapanSistem BIPVdanBalance of 

System (BOS) 

Penerapan BIPV dalam penelitian ini di 

tempatkan pada atap rumah minimalis 

dengan tipe 70 dengan model atap pelana 

serta menggunakan peralatan pendukung 

yaitu charger controller, inverter, dan baterai 

dengan mensimulasikan dengan software 

Sketchup dan Skeliondengan sistem 

standalone. Pemilihan modul surya sangat 

penting diperhatikan dalam penelitian ini 

menggunakan Solatile Photovoltaic 

ModulePoly-Crystalline205 Watts 

(STBMK11205) merupakan modulsurya 

yang sudah didesain untuk sistem BIPV 

sebagai penganti komponen atap. 

 
Gambar 4.  Modul Surya StratcoSolatile Photovoltaic 

 

Sistem stand alone  dalam penerapan 

BIPV merupakan elemen yang sangat 

penting untuk menyimpan energi listrik dari 

produksi sel surya yang digunakan pada saat 

malam hari dan ketika cuaca berawan serta 

keadaan darurat di siang hari. Salah satu jenis 

baterai yang digunakan yaitu merk  Power 

Kingdomdengan tegangan 12 V dan kapasitas 

daya 200 Ah. 

 

2. Perancangan Rumah Minimalis Tipe 

70 

Desain rumah minimalis dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan model 

rumah yang akan menempatkan sel surya 

pada atap. Rumah minimalis dirancangan 

2 bentuk atap yang nantinya memberikan 

perbedaan hasil energi listrik yang 

dihasilkan dengan  sel surya dari tiap-

tiap bentuk atap dan kemiringan 

nya.Desain atap pelana dalam penelitian ini 

sebagai menempatkan panel surya dengan 

bervariasi kemiringan dari 5°, 10°, 15°, 

20°,25°, 30°, hingga 35° seperti pada gambar 

5 gambar 6. 
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Gambar 5. Rancangan Rumah Minimalis Tipe 70 

dengan Atap Pelana Penuh 

 

 
 

Gambar 6. Rancangan Rumah Minimalis Tipe 70          

dengan Atap Pelana Setengah 

 

3. Menentukan Kebutuhan PV, Charge 

Controller, Baterai, Inverter 

 

Komponen PV array, charge controller, 

baterai serta inverter sangat mendukung pada 

sistem PLTS stand alone yang mensuplai 

energi listrik untuk kebutuhan pada 

rancangan rumah minimalis tipe 70 . 

 

1. Menentukan Area Array Fotovoltaik 

Pemakaian energi listrik pada rumah 

minimalis tipe 70 yaitu 10368 Wh/hari. 

Secara umum untuk nilai insolasi tahunan 

matahari  (Gav) akan digunakan nilai insolasi 

tahunan matahari yang paling rendah dari 

data pada lokasi Desa Pango Deah yaitu: 

2,4𝑘𝑊ℎ/𝑚2 . Pengambilan nilai rata-rata 

dari intensitas radiasi matahari sebagai 

insolasi matahari agar sistem BIPV akan 

tetap dapat memenuhi besar kapasitas yang 

dibangkitkan dalam keadaan berawan dan 

mendung. 

Untuk menentukan area array PV harus 

diketahui terlebih dahulu nilai efisiensi PV 

ditentukan dengan persamaan (1). 

 

Ƞ𝑃𝑉 =
𝑃𝑀𝑃𝑃

𝐺×𝐴
× 100%                (1) 

 

ȠPV menunjukkan nilai efisiensi dalam 

persen (%), 𝑃𝑀𝑃𝑃  adalah maksimum daya 

output yang dihasilkan sel surya (Watt). G 

menunjukkan intensistas irradiasi matahari 

dalam (𝑊/𝑚2)  yaitu 1000 Wh/m
2
dan A 

menunjukkan luas permukaan modul sel 

surya dalam 𝑚2 , maka didapatkan nilai 

efisiensinya sebesar 12,05%. 

Daya yang dihasilkan oleh panel surya 

akan berpengaruh oleh temperatur disekitar 

panel surya, dari data BMKG Aceh didapat 

rata-rata temperatur maksimum di Banda 

Aceh selama 1tahun yaitu 34,4 °C. Dengan 

persamaan (2). 

 

𝑃 𝑡  𝑛𝑎𝑖𝑘℃  = 0,5%/℃ × 𝑃𝑀𝑃𝑃 ×
𝑘𝑒𝑛𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝(℃) (2) 

 

Jadi, temperatur standart pada PV yaitu 

25°C maka kenaikkan temperatur maksimum 

yaitu 9,4 °C. Kenaikan temperatur 

mengakibat daya maksimum berkurang 

9,635W,  

 

𝑃𝑀𝑃𝑃  𝑛𝑎𝑖𝑘  𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖   𝑡℃ = 𝑃𝑀𝑃𝑃 − 𝑃 𝑡  𝑛𝑎𝑖𝑘℃ (3) 

 

Dari persamaan (3) didapatkan daya 

maksimum yang dihasilkan oleh panel surya 

dengan rata-rata temperatur maksimum 

34,4°C adalah 195,36 W. 

Maka nilai faktor koreksi temperatur 

(Temperature Correction Factor) adalah 

0,953 dari persamaan 4. 

 

𝑇𝐶𝐹 = 𝑃𝑀𝑃𝑃   𝑛𝑎𝑖𝑘  𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖  𝑡℃/𝑃𝑀𝑃𝑃        (4) 

 

Dengan mengetahui nilai efisiensi pada 

komponen-komponen utama dalam sistem 

stand alone pada penerapan BIPV yaitu 

charge controller, baterai dan inverter maka 

nilai efisiensi ouput keseluruhan komponen 
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sistem stand alone (ηout) pada persamaan 5 

yaitu 0,69. 

 

Ƞ𝑜𝑢𝑡  = Ƞ𝑐 × Ƞ𝑏 × Ƞ𝑖 × Ƞ𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒                       (5) 

 

Dengan mengetahui nilai-nilai untuk 

mendapatkan area array PV maka digunakan 

persamaan 6. 

 

𝑃𝑉 𝐴𝑟𝑒𝑎 =
𝐸𝐿

𝐺𝑎𝑣×Ƞ𝑃𝑉 ×𝑇𝐶𝐹×Ƞ𝑜𝑢𝑡
                         (6) 

 

Dimana EL yaitu pemakaain energi 

(kWh/hari) dan Gav adalah rata-rata Radiasi  

matahari (𝑘𝑊ℎ/𝑚2/ℎ𝑎𝑟𝑖 ), jadi PV area 

yang akan terpasang pada atap rumah 

minimalis tipe 70 yaitu 54,52 m
2
. 

Dengan luas area PV yang akan 

digunakan sebesar 54,52 m
2
 pada PV dengan 

output 205Wp, maka jumlah daya PV yang 

dibutuhkan menggunakan rumus persamaan 

7 yaitu: 

 

𝑃𝑊𝑎𝑡𝑡  𝑃𝑒𝑎𝑘  = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐴𝑟𝑟𝑎𝑦 × 𝑃𝑆𝐼 × Ƞ𝑃𝑉  (7) 

 

Dimana PSI (peak solar 

insolation)sebesar 1000 kWh, dengan 

demikian dari hasil keseluruhan yang 

dibangkitkan oleh PV untuk rumah 

minimalis tipe 70 yaitu 6569,64 W. maka 

jumlah PV yang diperlukan dengan 

menggunakan persamaan 8 yaitu 32,04 

dibulatkan menjadi 33 modul surya. 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑃𝑉 =
𝑃𝑊𝑎𝑡𝑡  𝑝𝑒𝑎𝑘

𝑝𝑀𝑝𝑝
   (8) 

 

2. Menentukan Kapasitas Charge 

Controller 

Dengan mengetahui nilai Isc (Short 

Circuit Current) dari spesifikasi panel surya  

Stratco Solitle = 8,7A dan jumlah panel pada 

rumah tipe 70 sebanyak 33 unit, maka dapat 

dikalkulasikan sebagai berikut: 

 

𝐾𝐶𝐶 = 𝐼𝑆𝐶𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 × 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝐻 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙    (9) 

 

Dimana KCC adalah kapasitas charger 

controller, Jadi, kapasitas charge controller 

yang dibutuhkan dalam pengisian baterai 

adalah 287,1 A. 

 

3. Menentukan Kapasitas Inverter 

Untuk mendapatkan kapasitas inverter, 

daya dari inverter harus mendekati dengan 

kapasitas daya yang dibutuhkan, agar 

efisiensi kerja inverter akan menjadi 

maksimal. Dari data spesifikasi panel surya 

stratco solitile Vmpp = 25V dan Impp= 8,2A 

serta Pmax = 205 Wp perpanel dan jumlah 

panel yang digunakan rumah tipe 70 

sebanyak 33 unit dengan menggunakan 

persamaan 10. 

 

𝐶 𝐼𝑛𝑣 = Vmpp × 𝐼𝑚𝑝𝑝 × 𝑃𝑚𝑎𝑥 ×
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎𝐻 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 (10) 

 
Maka kapasitas daya inverteryang harus 

dilayani kebutuhan listrik sebesar 1386825 

W. 
 

4. Menentukan Kapasitas Baterai 

Baterai yang digunakan yaitu merk power 

kingdom dengan spesifikasi 12 V / 200 Ah. 

Dengan penggunaan daya pada rumah 

minimalis tipe 70 sebesar 10,368 kWh/hari. 

Agar dapat mensuplai dan mengatasi cuaca 

buruk, kapasitas baterai diperbesar sesuai 

yang diinginkan tetap berkerja (autonomy 

day), pada penelitian ini menggunakan 

autonomy day selama 3 haridikarenakan 

besarnya Deep Of Discharge(DOD) pada 

baterai 80% maka kapasitas diperlukan 

adalah 

𝐶 =
𝑁×𝐸𝑑

𝐷𝑂𝐷×Ƞ𝑖𝑛𝑣
                               (11) 

 

Jadi penyimpan kapasitas baterai pada 

rumah tipe 70 dengan man baterai Power 

Kingdom 12V-200 Ah yaitu 43,2 kWh. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Simulasi Estimasi Energi PV 

Terhadap Kemiringan Panel Pada 

Rumah Minimalis Dengan Atap 

Pelana Penuh dan Setengah 

 

Simulasi energi PV pada atap rumah 

minimalis dengan desain atap pelana penuh 

pada software Sketchup dengan Skelion 
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dirancang dengan sudut kemiringan dari 5°, 

10°, 15°, 20°, 25°, 30°dan 35° untuk melihat 

hasil energi PV yang optimal untuk sebuah 

rumah minimalis.  

 

Tabel 1. Atap Pelana Penuh Pada Rumah 

Minimalis 

 

Slope Roof 5° Slope Roof 

10° 

Slope Roof 

15° 

   

Slope Roof 

20° 

Slope Roof 

25° 

Slope Roof  

30° 

   

 Slope Roof 

30° 

 

 
 

 

 

 

 

Tabel 2 Hasil Estimasi Energi PV Terhadap 

Kemiringan 5° Pada Atap Pelana 

Penuh 

 

Slope Roof 

5° 

Slope Roof 

10° 

Slope Roof 

15° 

   
Slope Roof 

20° 

Slope Roof 

25° 

Slope Roof  

30° 

   
 Slope Roof 

30° 

 

 
 

Penempatan panel surya pada atap pelana 

sebanyak 33 panel dengan hadapan rumah ke 

selatan, mendapatkan produksi energi pada 

panel surya perbulan dengan radiasi 

bervariasi setiap bulannya pada penempatan 

di atap rumah minimalis dengan jenis atap 

pelana penuh dan setengah, dengan rata-rata 

intensitas radiasi matahari di desa Pango 

Deah kota Banda Aceh sebesar 5 kWh/m
2
.  

Dari hasil estimasi energi PV yang 

dihasilkan terhadap kemiringan atap pada 

tabel 3, rata-rata energi PV yang dihasilkan 

pada kemiringan 5° adalah 26,2 kWh/tahun 

dan energi harian (Ed) terendah dihasil pada 

bulan Desember sebesar 23,3 kWh dan 

energi harian  (Ed) tertinggi dihasilkan pada 

bulan Februari dan Agustus sebesar 27,7 

kWh. 
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Pada kemiringan 10°rata-rata produksi 

energi harian (Ed) yang dihasilkan oleh PV 

yaitu 26,1 kWh/tahun dan energi harian (Ed) 

terendah dihasilkan pada bulan Desember 24 

kWh dan energi harian (Ed) tertinggi yang 

dihasilkan yaitu 28,1 kWh.  

Dengan kemiringan 25° didapatkan hasil 

energi PV rata-rata yaitu 25,1 kWh. Produksi 

energi PV dalam setahun tertinggi dihasilkan 

pada bulan Februari yaitu 28,6 kWh dan 

terendah pada bulan Juni yaitu 22,1 kWh. 

Dari data hasil produksi energi PV ada 

tabel 3 dengan kemiringan 30°, energi rata-

rata harian yang dihasilkan oleh PV yaitu 

24,5 kWh dan energi tertinggi dihasilkan 

pada bulan Februari yaitu 28,5 kWh dan 

energi terendah dihasilkan pada bulan Mei 

yaitu 21,4 kWh. 

Pada kemiringan 15° rata-rata produksi 

energi harian oleh PV yaitu 25,9 kWh dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

energi terendah jatuh pada bulan November 

dan Desember yaitu 24,5 kWh dan energi 

tertinggi yang dihasilkan oleh PV pada atap 

pelana penuh pada bulan Februari yaitu 28,4 

kWh. 

Pada kemiringan 20° pada atap pelana 

penuh, energi rata-rata harian dihasilkan oleh 

PV yaitu 25,5 kWh. Dan energi PV terendah 

yang dihasilkan pada bulan Juni yaitu 23,4 

kWh dan energi PV tertinggi dihasil 

Produksi rata-rata energi PV pada 

kemiringan 35° pada tabel 4.8 yaitu 23,8 

kWh, dengan energi PV tertinggi pada bulan 

Februari yaitu 28,3 kWh dan energi PV 

terendah pada bulan juni yaitu 19,2 kWh. 

Hasil energi PV pada atap rumah 

minimalis tipe 70 terhadap kemiringan model 

atap pelana mendapatkan hasil yang 

bervariasi. 

 

Tabel.3 Hasil Estimasi Energi PV Terhadap Kemiringan Pada Atap Pelana Penuh dan Setengah 

 

Kemiringan 

Atap 
5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 

  
Ed Em Ed Em Ed Em Ed Em Ed Em Ed Em Ed Em 

Bulan 

Jan 25,3 785 25,9 804 26,4 820 26,8 831 27,1 839 27,2 844 27,2 845 

Feb 27,7 776 28,1 787 28,4 795 28,6 800 28,6 801 28,5 799 28,3 793 

Mar 27,2 842 27,2 842 27,1 839 26,9 833 26,5 823 26,1 809 25,5 792 

Apr 27,4 823 27 811 26,6 797 25,9 778 25,2 756 24,3 730 23,3 700 

May 26,3 814 25,5 792 24,7 766 23,7 736 22,7 703 21,4 665 20,1 623 

Jun 26,5 794 25,6 767 24,5 736 23,4 702 22,1 663 20,7 621 19,2 576 

Jul 26,2 813 25,4 788 24,5 760 23,5 729 22,3 692 21,1 653 19,6 609 

Aug 27,7 858 27,2 842 26,5 822 25,7 797 24,8 769 23,8 737 22,6 700 

Sep 27,2 817 27,1 813 26,8 805 26,5 794 26 780 25,4 762 24,7 740 

Oct 25,4 786 25,6 793 25,7 796 25,7 796 25,6 792 25,3 786 25 775 

Nov 23,8 713 24,2 726 24,5 736 24,8 744 24,9 748 25 749 24,9 746 

Dec 23,5 727 24 746 24,5 761 24,9 772 25,2 780 25,3 785 25,4 787 

Yearly 

average 
26,2 796 26,1 793 25,9 786 25,5 776 25,1 762 24,5 745 23,8 724 

Total for 

year 
  9548 

  
9511 

  
9433 

  
9312   9146 

  
8940   8686 

 Ed : Energi harian (kWh) 

 Em : Energi Bulanan (kWh) 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
Dari hasil perancangan dan pengujian 

BIPV pada rumah minimalis, 

secarakeseluruhandapatdisimpulkanbahwa: 

1. Perolehan data intensitas radiasi 

matahari dari NASA di lokasi 

penelitian di desa pango Deah Kota 

Banda Aceh yaitu 5 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  dapat 

diperoleh pada bidang horizontal yang 

tidak terlindung. 

2. Estimasi konsumsi energi listrik pada 

rumah minimalis tipe 70 sebesar 

10368 Wh/hari dengan pengunaan 

daya bolak-balik (AC) 10195 Wh dan 

173 Wh untuk penggunaan daya DC. 

3. Panel surya dibutuhkan sebanyak 33 

unit dan baterai sebanyak 18 unit 

(otonomi 3 hari) untuk memenuhi 

kebutuhnan listrik pada rumah 

minimalis. 

4. Estimasi energi listrik yang dihasil 

terbaik pada kemiringan 5° yaitu 26,2 

kWh/tahun. 

 

1. Saran 

Untuk mengetahui berapa biaya dalam 

penerapan BIPV pada rumah tinggal, 

disarankan untuk dapat mengunakan 

perhitungan ekonomi yaitu biaya siklus 

hidup (LCC). 
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ABSTRACT 
KembangTanjung is a village located on the coast of Aceh Pidie district. Most of the 

community's economy to develop business in marine. Conditions of the process of making salt 

salt farmers do almost all of Indonesia are still using traditional technology. Development of 

this technology is absolutely necessary in all aspects of salt production carried salt farmers in 

Indonesia. Nevertheless, this development must go through stages which certainly is influenced 

by the value of investing in these technologies. The technology used in KembangTanjung salt 

farmer is a legacy technology of the salt farmers who are the ancestors of the farmers. Cultural 

affinity salting used will lead to reluctance to accept the new technology. To solve the problem, 

it is necessary to design a centrifugal pump which can reduce the work of farmers. Centrifugal 

pumps are designed is to use materials that can be used as a seawater pump. The sea water will 

cause a degree of corrosiveness of the metal material so high that fiberglass on volute and 

impeller components will have better optimization. The pump will be placed on the shore rather 

high to avoid the rising tide of sea water and then pump the sea water will flow into the storage 

tank through a pipeline that will be built in accordance with the needs in the area of sea water 

salinity. The pump is designed to have eisiensi 80% in 2000. The specific speed pump impeller 

diameter is 20 cm. on the condition of the water flow rate of 100 m3 /s on rotated at 500 rpm, 

the pump is moving at the wind of 2.5 m / s. 
 

Keywords: Making salt, Centrifugal Pumps, utilization of renewable energy 

ABSTRAK 

Desa Kembang Tanjung adalah sebuah desa yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Pidie 

Nanggroe Aceh Darussalam. Perekonomian masyarakat sebagian besar mengembangkan usaha 

dalam budidaya kelautan. Kondisi proses pembuatan garam yang dilakukan petani garam 

hampir di seluruh Indonesia masih menggunakan teknologi yang bersifat tradisional. 

Pengembangan teknologi ini mutlak dilakukan di seluruh aspek produksi garam yang dilakukan 

petani garam di Indonesia. Walaupun demikian pengembangan ini haruslah melalui tahapan-

tahapan yang tentunya sangat di pengaruhi oleh nilai investasi dari teknologi tersebut. 

Teknologi yang digunakan petani garam di Kembang Tanjung adalah teknologi warisan dari 

para petani garam yang merupakan leluhur dari para petani tersebut. Kedekatan budaya 

penggaraman yang digunakan akan menyebabkan rasa enggan untuk menerima teknologi baru. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dirancang sebuah Pompa Sentrifugal yang 

bisa mengurangi kerja petani. Pompa Sentrifugal yang dirancang adalah dengan menggunakan 

bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai pompa air laut. Air laut akan menyebabkan tingkat 

korosivitas terhadap bahan logam tinggi sehingga bahan fiberglass pada komponen Volute dan 

impeler akan memiliki optimasi lebih baik. Pompa akan ditempatkan dipantai yang agak tinggi 

untuk menghindari pasang naik air laut kemudian pompa akan mengalirkan air laut ke tangki 

penyimpanan melalui pemipaan yang akan di bangun sesuai dengan kebutuhan air laut di areal 

penggaraman. Pompa didesain mempunyai eisiensi 80 % pada kecepatan spesifik 2000. 
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Diameter impeller pompa adalah 20 cm. pada kondisi laju aliran air 100 m
3
/s pada putaran 500 

rpm, pompa ini begerak dengan bantuan angin 2,5 m/s.  

 

Kata kunci: Pembuatan Garam, PompaSentrifugal, Pemanfaatan energi terbarukan 

 

I. PENDAHULUAN 

Desa Kembang Tanjung adalah sebuah 

desa yang terletak di pesisir pantai 

Kabupaten Pidie Nanggroe Aceh 

Darussalam. Perekonomian masyarakat 

sebagian besar mengembangkan usaha dalam 

budidaya kelautan. Penangkapan ikan, jasa 

angkutan laut, budidaya ikan laut dan juga 

berkembang sebuah industri garam dalam 

bentuk industri kecil. Industri garam ini 

dikembangkan oleh sebagian kecil 

masyarakatsebagai mata pencaharian untuk 

menghidupi keluarganya. Model produksi 

yang digunakan adalah sebuah proses 

kristalisasi garam yang masih konvensional 

dengan memanfaatkan tenaga surya untuk 

membantu proses kristalisasi garam dan 

proses angkutan air laut yang masih bersifat 

manual.Kondisi proses pembuatan garam 

yang dilakukan petani garam hampir di 

seluruh Indonesia masih menggunakan 

teknologi yang bersifat tradisional.Model 

produksi yang digunakan adalah sebuah 

proses kristalisasi garam yang masih 

konvensional dengan memanfaatkan tenaga 

surya untuk membantu proses kristalisasi 

garam dan proses angkutan air laut yang 

masih bersifat manual. 

Kondisi proses pembuatan garam yang 

dilakukan petani garam hampir di seluruh 

Indonesia masih menggunakan teknologi 

yang bersifat tradisional. Pengembangan 

teknologi ini mutlak dilakukan di seluruh 

aspek produksi garam yang dilakukan petani 

garam di Indonesia. Walaupun demikian 

pengembangan ini haruslah melalui tahapan-

tahapan yang tentunya sangat di pengaruhi 

oleh nilai investasi dari teknologi tersebut. 

Teknologi yang digunakan petani garam 

di Kembang Tanjung adalah teknologi 

warisan dari para petani garam yang 

merupakan leluhur dari para petani tersebut. 

Kedekatan budaya penggaraman yang 

digunakan akan menyebabkan rasa enggan 

untuk menerima teknologi baru. Hal inilah 

yang mendasari untuk mengembangkan pada 

bagian teknologi dan sistem penyaluran air 

laut ke areal penggaraman. Pengembangan 

pada bagian ini tidaklah merubah prinsip 

penggaraman petani tetapi pengembangan 

pada sektor ini akan menambah effisiensi 

waktu dan tenaga para petani. Dengan 

pengenalan teknologi ini diharapkan para 

petani garam akan mengetahui pentingnya 

pengembangan di bidang ipteks khususnya 

teknologi penggaraman yang merupakan 

mata pencaharian para petani. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 

meningkatkan effisiensi waktu petani garam 

dalam proses penyaluran air garam ke tempat 

penggaraman sehingga meningkatkan kinerja 

petani garam dalam proses pembuatan 

garam. 

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan 

teknologi pembuatan garam yang 

diharapkan dapat di aplikasikan oleh 

semua petani garam. 

2. Dapat meningkatkan taraf hidup petani 

garam. 

3. Menambah efektivitas lahan 

penggaraman di Desa Kembang 

Tanjung Pidie. 

4. Memperkenal pentingnya ilmu 

pengetahuan dalam kehidupan sehari-

hari. 

5. Menjaga kesinambungan pembuatan 

garam yang dilakukan oleh petani 

garam di Desa Kembang Tanjung-

Aceh. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik 

Aceh. Metode yang dipilih adalah studi 

literatur. Penelitian ini dimulai pada awal 

tahun 2015 dan berakhir pada bulan januari 

2016. 

Pompa Sentrifugal yang dirancang adalah 

dengan menggunakan bahan-bahan yang 

dapat digunakan sebagai pompa air laut. Air 

laut akan menyebabkan tingkat korosivitas 

terhadap bahan logam tinggi sehingga bahan 

fiberglass pada komponen Volute dan 

impeler akan memiliki optimasi lebih baik. 

Pompa akan ditempatkan dipantai yang agak 

tinggi untuk menghindari pasang naik air laut 

kemudian pompa akan mengalirkan air laut 

ke tangki penyimpanan melalui pemipaan 

yang akan di bangun sesuai dengan 

kebutuhan air laut di areal penggaraman. 

 

Gambar 1. Rancangan Pompa sentifugal dengan tenaga 
angin. 

Setelah sistem dapat bekerja maka perlu 

untuk memberikan pelatihan cara 

penggunaan dan perawatan dari seluruh 

sistim yang telah dibangun.  

Dalam Pelaksanaan kegiatan Perancangan 

Pompa sentrifugal dan sistem saluran air laut 

untuk Areal Produksi Garam dilaksanakan 

oleh tim yang memiliki keahlian pada bidang 

mekanika fluida dan pemipaan (Plumbing). 

Kegiatan perancangan pompa akan 

dilaksanakan di bengkel mekanik Politeknik 

Aceh untuk mendapatkan peralatan yang 

dibutuhkan. Dan Pelaksanaan kegiatan di 

lapangan adalah untuk membangun instalasi 

saluran air laut  yang digunakan pada areal 

penggaraman di Desa Kembang Tanjung 

Kabupaten Pidie, Aceh. 

Pompa Sentrifugal adalah suatu mesin 

kinetis yang mengubah energi mekanik ke 

dalam energi hidrolik melalui aktivitas 

sentrifugal, yaitu tekanan fluida yang sedang 

di pompa. 

Pompa Sentrifugal merupakan salah satu 

alat industri yang simpel, tapi sangat 

diperlukan. 

Klasifikasi pompa sentrifugal 

 Radial Flow 

 Mixed Flow 

 Axial Flow 

 

 

 

 

Gambar 2.  Bagian pompa sentrifugal 

Proses kerja pompa sentrifugal adalah: 

1. Aliran fluida yang radial akan 

menimbulkan efek sentrifugal dari 

impeler diberikan kepada fluida. Jenis 

pompa sentrifugal atau kompresor 

aliran radial akan mempunyai head 

yang tinggi tetapi kapasitas alirannya 

rendah. Pada mesin aliran radial ini, 

fluida masuk melalui bagian tengah 

impeller dalam arah yang pada dasarnya 

aksial. Fluida keluar melalui celah-

celah antara sudut dan piringan dan 

meninggalkan bagian luar impeler pada 

tekanan yang tinggi dan kecepatan agak 

tinggi ketika memasuki casing atau 

volute. 
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Gambar 3.  Standart impeller dan volute 

2. Volute akan mengubah head kinetik 

yang berupa kecepatan buang tinggi 

menjadi head tekanan sebelum fluida 

meninggalkan pipa keluaran pompa. 

Jika casing dilengkapi dengan sirip 

pemandu (guide vane), pompa tersebut 

disebut diffuser atau pompa turbin.  

3. Impeler: Bagian dari pompa yang 

berputar yagn mengubah tenaga mesin 

ke tenaga kinetik  

4. Volute: Bagian dari pompa yang diam 

yang mengubah tenaga kinetik ke 

bentuk tekanan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. proses kerjapompasentrifugal 

Keunggulanpompasentrifugaladalah: 

1. Prinsip kerjanya sederhana  

2. Mempunyai banyak jenis  

3. Konstruksinya kuat dan perawatannya 

mudah  

4. Tersedia berbagai jenis pilihan 

kapasitas output debit air 

5. Poros motor penggerak dapat langsung 

disambung ke pompa  

Proses Pengangkutan air laut yang secara 

tradisonal olehmasyarakat dilakukan dengan 

menggunakan tenaga manusia. Hal ini 

menyebabkan proses pembuatan garam 

menjadi lebih lama. Urutan pembuatan 

garam secara tradisional adalah sebagai 

berikut: 

1

. 

 

Pengangkutan 

Air Laut 

 

 

   

2

. 

 

Penyiraman ke 

Areal 

Penggaraman ± 

75 m 

   

3

. 

 

Bak 

Penampungan 

UntukPembilasa

n ± 100 m 

Gambar 5.  Proses pembuatan garam 

Dari gambar-gambar diatas dapat 

diketahui bahwa proses pengangkutan air 

laut ketempat penggaraman dilakukan dalam 

dua kali proses yang rata-rata membutuhkan 

waktu total sekitar 1 jam dalam setiap kali 

proses yang dilakukan. Dalam setiap kali 

proses petani garam mengangkut air hampir 

2 m
2
 air laut. 

Pada penelitian ini, peneliti tidak 

membahas tentang proses pembuatan garam 

hanya merancang sistem pengangkutan air 

laut untuk disebarkan ke area penggaraman. 
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Sistem pengangkutan air laut memanfaatkan 

tenaga angin untuk menggerakkan pompa 

sentrifugal.  

Pompa sentrifugal memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya perawatan yang 

mudah dan ketersediaan suku cadang di 

daerah Aceh. Sistem pengngkutan air dapat 

dilihat pada gambar 6. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sistem pengangkutan air laut 

Air laut dialirkan menuju tangki 

penampungan dengan bantuan pompa yang 

di gerakkan oleh angin. Kecepatan angin 

sangat mempengaruhi volume air laut yang 

akan trekirim. Dengan asumsi setiap hari di 

bibir pantai selalu akan ada angin maka 

mustahil pompa ini tidak dapat bekerja 

karena kekurangan angin. 

Proses pengangkutan air laut pada saat 

pengukuran dilakukan dapat diketahui petani 

melakukan proses pengangkutan air laut 

hanya membutuhkan setengah tenaga dan 

waktu dari yang sebelumnya digunakan 

dalam proses pengangkutan air laut. Proses 

pembilasan dan penyiraman  juga menjadi 

lebih mudah dilaksanakan 

Kecepatan pergerak angin tergolong 

sangat minim untuk daerah Indonesia. Energi 

angin dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan misalnya pemompaan air untuk 

irigasi, pembangkit listrik, pengering atau 

pencacah hasil panen, aerasi tambak 

ikan/udang, pendingin ikan pada perahu-

perahu nelayan dan lain-lain. Selain itu, 

pemanfaatan energ yang dapat dilakukan di 

mana-mana, baik di daerah landai maupun 

dataran tinggi, bahkan dapat di terapkan di 

laut, berbeda halnya dengan energi air.  

Pemanfaatan energi angin ini, selain 

dapat mengurangi ketergantungan terhadap 

energy fosil, diharapkan juga dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem 

pertanian, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan produktifitas masyarakat 

pertanian. Walaupun pemanfaatan energy 

angin dapat dilakukan dimana saja, daerah-

daerah yang memiliki potensi energi angin 

yang tinggi tetap perlu diidentifikasi agar 

pemanfaatan energy angin ini lebih 

kompetitif dibandingkan dengan energy 

alternatif lainnya. Oleh karena itu studi 

potensi pemanfaatan energi angin ini sangat 

tepat dilakukan guna mengidentifikasi 

daerah-daerah berpotensi. Angin selama ini 

dipandang sebagai proses alam biasa yang 

kurang memiliki nilai ekonomis bagi 

kegiatan produktif masyarakat. Secara 

umum, pemanfaatan tenaga angin di 

Indonesia memang kurang mendapat 

perhatian.  

Analisa potensi angin dapat memberikan 

informasi mengenai: 

1. Pola angin berkala dalam periode 

tertentu,  

2. Durasi kecepatan angin rendah dan 

kecepatan angin tinggi,  

3. Kecepatan angin di daerah yang tidak 

jauh dengan lokasi pengukuran,  

4. Berapa banyak energi yang dapat 

tersedia pertahunnya. 

Kecepatan angin yang diperlukan untuk 

dapat memutarkan kincirangin minimal 2.5 

m/s. dengan kecepatan minimal ini pompa 

sentrifugal tetap bisa bekerja. Rata – rata 

kecepatan angin di daerah pesisir utara NAD 

adalah 3 m/s. penyebaran kecepatanangin di 

pesisir pantai utara aceh dapat dilihat pada 

gambar 7. 

 

 

 

Gambar 7.  Kecepatanangin rata-rata dipesisir pantai 
utara Aceh. (Sumber BMKG) 
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Sebagai perbandingan, peneliti 

menggunakan data sekunder yang didapatkan 

dari windfinder.com. Data ini hanya 

menampilkan data angin pada bulan 

November tahun 2009. Data diambil hanya 

pada 1(satu) hari pada jam 02.00 WIB, 08.00 

WIB, 14.00 WIB, dan 17.00 WIB. Visual 

setelit dapat dilihat pada gambar8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Data kecepatan angin di pesisirutara NAD 

Dari data tersebut, kecepatan angin rata-

rata mampu untuk memutar pompa. 

Sehingga, penelitian ini sangat mungkin 

untuk diaplikasikan.   

Dengan memakai patokan nilai rata-rata 

kecepatan angin diatas, peneliti mencoba 

memperkirakan (hipotesa) jumlah volume air 

laut rata-rata yang terangkut. 

Pompa didesain mempunyai eisiensi 80 

% pada kecepatan spesifik 2000. Diameter 

impeller pompa adalah 20 cm. pada kondisi 

laju aliran air 100 m3/s pada putaran 500 

rpm, pompa ini begerak dengan bantuan 

angin 2,5 m/s. Daya pompa dapat didapat 

menggunakan 

 P= ρ x g x Q x H     (1) 

dimana: 

P  = daya pompa (N) 

Q  = Lajualiran (m3/mnt) 

H = Head Pompa (m) 

ρ  = Massa jenis air laut (1.03 

kg/m3) 

g  =Gravitasi (9,8 m/detik
2
) 

dan: 

H = ω
2 
x D

2 
(2) 

dimana : 

 D = Diameter impeller (m) 

ω  = Kecepatansudut (rpm) 
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Kapasitasalirandidapatdenganpersamaan 

 

2

4

3





















NH
Q (3) 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang didapatkan adalah jumlah debit 

air yang dihasilkan berbanding kecepatan 

angin untuk menggerakkan pompa. Hasilnya 

dapat dilihat pada grafik 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Perbandingan Putaran pompa dengan debit 

aliran 

 

 

 

 

Gambar 10. Perbandingan putaran pompa dengan head 

pompa 

Dengan debit rata-rata air dari tabel diatas, 

pompa ini dapat bekerja setiap hari, dan 

petani garam dapat memperluas area 

penyiraman garam karena debit air laut yang 

tersedia di tangki saat ini sangat banyak. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dari penelitian ini bisa disimpulkan alat 

ini bisa bekerja dengan kecepatan angin 2.5 – 

3,5 m/s dan untuk Indonesia dalam hal ini 

kecepatan tersebut dapat diperoleh dan dapat 

dipergunkan sebagai salah satu sumber 

energi untuk penggerak pompa. 

Berikut adalah beberapa hambatan yang 

akan dihadapi pada saat pelaksanaan 

program di lokasi penggaraman, yaitu: 

1. Pola pikir petani garam yang masih 

menganggap metode yang digunakan 

sebagai metode yang terbaik 

menyebabkan keengganan untuk 

menerima metode dan teknologi yang 

lain.  

2. Media penyiraman air laut yang 

membuat air lautagaklambatmenguap 
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ABSTRACT 

 

The prototype of automation and supervision of water river gate is designed to control and 

supervise the gate when the river floods the drain. The gate would open and close automatically 

when the river is overflow hence flood the community’s drain. This can anticipate flooding 

disaster in community livelihood. This automation using probe level sensor to measure water 

level and DC motor as drive machine to open/close gate. The microcontroller that used as a 

controller is Arduino UNO. The full open and full close position of drain gate indicated by 

active upper and lower limit switch. In order to send information of water levels and gate 

positions, GSM SIM900A module were used in this research as communication technology to 

send SMS text to gate operator. 
 

Key word : Arduino UNO, probe sensor, DC Motor, GSM SIM900A. 

 

ABSTRAK 
 

Purwarupa pengendalian dan pengawasan pintu air sungai secara otomatis ini dirancang untuk 

memudahkan pengawas pintu saluran air sungai didalam membuka dan menutup pintu saluran 

ketika terjadinya luapan air sungai ke saluran buangan masyarakat. Otomatisasi dilakukan 

dengan memanfaatkan sensor level probe untuk mengukur ketinggian air dan motor DC untuk 

menggerakkan pintu agar menutup atau membuka. Adapun mikrokontroler yang digunakan 

sebagai pengendali adalah Arduino UNO. Kondisi pintu saluran telah terbuka penuh atau 

tertutup penuh ditunjukkan oleh aktifnya sensor limit switch atas atau limit switch bawah. Agar 

pengawas juga dapat mengetahui kondisi air penuh atau rendah serta pintu terbuka penuh atau 

tertutup penuh, maka ditambahkan modul GSM SIM900A sebagai teknologi komunikasi dalam 

mengirimkan informasi tersebut dalam bentuk SMS text. 

 

Kata kunci : Arduino UNO, sensor probe, motor DC, GSM SIM900A. 

 

I. PENDAHULUAN 

Wilayah perairan di Indonesia meliputi 

sungai, danau, laut dan teluk. Sungai adalah 

aliran air yang besar yang berada di wilayah 

daratan. Air dalam sungai yang umumnya 

terkumpul dari presipitasi seperti hujan, 

embun, mata air, dan limpasan bawah tanah 

mengalir secara terus menerus dari hulu 

(sumber) menuju hilir (muara). Menurut data 

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Aceh (RPJP Aceh) Tahun 2005-2025, di 

wilayah Aceh  terdapat  408  Daerah  Aliran  

Sungai  (DAS)  besar  sampai kecil. Luapan 

air yang melebihi kapasitas DAS dalam 

menampung air dapat mengakibatkan 

bencana banjir. Untuk mencegah meluapnya 

daerah aliran sungai oleh air dapat dilakukan 

dengan pengaturan aliran air masuk dan 

keluar pada aliran sungai. Pengaturan aliran 

air masuk dan keluar ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan pintu aliran air sungai. 
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Pengendalian dan pengawasan pintu air 

umumnya masih dilakukan secara manual 

sehingga kemungkinan untuk terjadinya 

kesalahan dan kelalaian pada diri manusia 

cukup tinggi. Oleh karena itu sangatlah 

penting adanya suatu sistem pengendalian 

pintu aliran air sungai yang dapat bekerja 

secara otomatis dan dapat mengirimkan 

informasi tentang keadaan ketinggian air 

sungai melalui alat komunikasi berupa pesan 

singkat. Hasil penelitian ini diharapkan 

mampu memberi kemudahan dalam 

pengendalian dan pengawasan terhadap pintu 

saluran air sungai yang dilakukan secara 

otomatis sehingga dapat mencegah 

meluapnya air sungai yang mengakibatkan 

bencana banjir. 

Alat yang dihasilkan dari penelitian ini 

hanya berupa purwarupa untuk 

mensimulasikan sistem yang dibangun dan 

Arduino UNO sebagai pengendali untuk 

mengendalikan motor DC dan 

mengendalikan pengiriman pesan singkat 

(SMS) ke operator pintu saluran air sungai 

melalui modul GSM yang terhubung pada 

Arduino UNO. 

1. Arduino 

Arduino adalah pengendali mikro single-

board yang bersifat open-source, diturunkan 

dari wiring platform dan dirancang untuk 

memudahkan penggunaan elektronik dalam 

berbagai bidang.Arduino menggunakan 

keluarga mikrokontroler ATMega yang 

dirilis oleh Atmel sebagai basis. 

Sebagaimana mikrokontroler yang banyak 

jenisnya, arduino lahir dan berkembang 

kemudian muncul dengan berbagai jenis, 

yang salah satunya paling banyak digunakan 

adalah Arduino Uno. Arduino UNO 

merupakan salah satu jenis dari Arduino 

yang menggunakan mikrokontroler 

ATmega328 dan memiliki 14 pin 

masukan/keluaran digital dan 6 pin 

diantaranya dapat digunakan sebagai 

keluaran PWM. Arduino UNO juga 

memiliki 6 pin masukan analog yang diberi 

label A0 sampai A5. Arduino uno memilki 

semua yang dibutuhkan sebagaimana yang 

terdapat pada sebuah mikrokontroler. 

Masing-masing dari 14 pin 

masukan/keluaran digital arduino uno 

menggunakan fungsi pinMode(), 

digitalWrite() dan digitalRead(). Setiap pin 

beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin 

mampu menerima atau menghasilkan arus 

maksimum sebasar 40 mA dan memiliki 

resistor pull-upinternal (diputus secara 

default) sebesar 20-30 KOhm. Adapun 

spesifikasi Arduino Uno seperti ditunjukkan 

dalam Tabel 1. 

IDE (Integrated Development 

Environment) adalah sebuah perangkat lunak 

untuk menulis program, meng-

compilemenjadi kode biner, dan meng-

upload ke dalam memori mikrokontroler. 

IDE Arduino dapat di-download dan diinstal 

pada komputer secara gratis. Perangkat 

lunak Arduino IDE dipublikasikan sebagai 

open source,tersedia bagi para pemrogram 

berpengalaman untuk pengembangan 

lebihlanjut. Bahasanya bisa dikembangkan 

lebih lanjut melalui pustaka-pustakaC++ 

yang berbasis pada Bahasa C untuk AVR. 

Tabel 1. Spesifiksai teknik Arduino Uno 

Microcontroller Atmega328 

Operating voltage 5V 

Input voltage 

(recommended) 
7-12V  

Input voltage (limit) 6-20V 

Digital I/O Pins 
14 (of which 6 provide 

PWM output) 

Analog input pins 6 

DC current per I/O 

pin 
20 mA 

DC Current for  3.3V 

pin  
50 mA 

Sumber:https://www.arduino.cc/ 

2. Motor listrik 

Motor listrik merupakan sebuah 

perangkatelektromagnetikyang 

mengubahenergi listrikmenjadienergi 

mekanik. Motor listrik terbagi kepada 2 yaitu 

motor listrik arus bolak-balik (AC) dan 

motor listrik arus searah (DC). Dalam 

penelitian ini digunakan motor DC sebagai 
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penggerak pintu saluran air untuk membuka 

dan menutup. Motor DC memerlukan suplai 

tegangan yang searah pada kumparan medan 

untuk diubah menjadi energi mekanik. 

Untuk mengendalikan arah putaran motor 

DC dalam dua arah putaran maka dapat 

digunakan rangkaian driver motor DC 

dengan metode sinyal logika dasar TTL 

dalam bentuk “0” dan “1”, sedangkan untuk 

mengendalikan kecepatan putar motor DC 

dapat menggunakan rangkaian driver dengan 

metode PWM (pulse width modulation). 

Rangkaian driver motor DC ini mengunakan 

IC L298N yang mempunyai 2 buah H-bridge 

didalamnya sehingga bisa mengendalikan 

kecepatan dan arah 2 buah motor DC dengan 

arus 2A setiap H-bridge-nya. Adapun 

rangkaian driver motor DC dengan 

menggunakan IC L298N sebagaimana 

ditunjukkan dalam Gambar 1. 

 

Gambar 1. Skematik rangkaian driver motor DC 

 

3. Sensor probe 

Sensor probe adalah salah satu sensor 

yang digunakan untuk mengukur level 

ketinggian air. Sensor probe menggunakan 

kawat penghantar yang terbuat dari tembaga 

dengan panjang yang berbeda-beda, yang 

selanjutnya digunakan untuk membedakan 

level ketinggian air. Prinsip kerja dari sensor 

probe berdasarkan arus yang dialiri melalui 

media air. Apabila kawat penghantar sensor 

level terendam dalam air, maka media air 

akan menghubungkan salah satu kawat 

sensor dengan kawat yang lainnya yang telah 

terhubung dengan tegangan supply. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Rangkaian sensor probe 

4. Modul GSM SIM 900A 

Pengendalian dan atau pengawasan dari 

jarak jauh menggunakan SMS (Short 

Message Service) sudah dapat dilakukan 

dengan mudah mengingat jaringan GSM 

(Global System for Mobile Communication) 

saat ini sudah tersebar di berbagai daerah 

atau tempat. Modul GSM yang digunakan 

dalam penelitian ini agar dapat melakukan 

pengendalian dan pengawasan terhadap 

pintu saluran air dengan SMS adalah SIM 

900A. 

SIM 900A adalah modul Quad-band 

GSM/GPRS berbentuk SMT (Surface-Mount 

Technology) terbuat dari sebuah prosesor 

canggih ARM926EJ-S, sehingga ukurannya 

kecil (24mm x 24mm x 3 mm) dan 

merupakan solusi yang efektif sebagai modul 

komunikasi.Modul ini dapat kita gunakan 

bersama mikrokontroler arduino dengan 

menggunakan komunikasi serial untuk 

mengirim atau menerima SMS, telepon atau 

data GPRS sehingga dapat berkomunikasi 

dengan perangkat seluler GSM/GPRS 

lainnya. 



Jurnal J-Innovation Vol. 5, No. 1, Juni 2016 

ISSN : 2338-2082 
 

 

43 

 

 

Gambar 3. Modul GSM SIM 900A 
(http://www.belajarduino.com) 

Modul SIM 900A memiliki keluaran data 

serial RX dan TX untuk dihubungkan 

dengan mikrokontroler. Ada tiga jenis 

keluaran data serial dari modul ini yaitu level 

5V, 3.3V, dan komunikasi serial RS232. 

Adapun koneksi pengkabelan modul SIM 

900A dengan mikrokontroler Arduino 

sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2. 

Tabel 2. Koneksi Pengkabelan SIM 900A dengan 

Arduino 

SIM 900A Arduino 

GND GND 

VCC 5V 

TXD 5V 
RXD (pin D0 atau Rx 

Software Serial) 

RXD 5V 
TXD (pin D1 atau Tx 

Software Serial) 

Sumber: http://www.belajarduino.com 

 

II. METODE PENELITIAN  

 
Dalam perancangan alat diperlukan 

sistematika dan prosedur yang meliputi 
rancangan alat dan sistem kerja alat yang 
sesuai agar alat dapat berfungsi sesuai 
dengan yang dikehendaki. Racangan alat 
merupakan sebuah purwarupa untuk 
mensimulasikan sistem pengendalian saluran 
pintu air secara otomatis dan SMS sebagai 
bentuk informasi pengawasan terhadap 
kondisi level air pada saluran. Adapun blok 
diagram sistem secara keseluruhan seperti 
ditunjukkan dalam Gambar 4. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Blok Diagram Sistem 

 
Hasil pengukuran level ketinggian air oleh 

sensor probe akan diolah oleh arduino 
melalui pemograman yang telah 
diprogramkan untuk mengendalikan motor 
DC dalam hal membuka (CW) atau menutup 
(CCW) pintu saluran air. Hasil pengukuran 
level ketinggian ini juga akan diinformasikan 
ke perangkat seluler lainnya berupa text oleh 
modul GSM yaitu “KEADAAN AIR 
TINGGI” ketika kondisi saluran air penuh 
atau “KEADAAN AIR RENDAH” ketika 
kondisi saluran air tidak penuh. Begitu juga 
dengan posisi pintu saluran air, yaitu posisi 
“PINTU TELAH TERBUKA” ketika air 
dalam saluran telah penuh atau posisi 
“PINTU TELAH TERTUTUP” ketika air 
dalam saluran telah kosong. Tabel 3 
memperlihatkan hubungan variable-variabel 
pengendalian untuk mengendalikan level 
ketinggian air dengan cara buka/tutup pintu 
saluran air. 

 
Tabel 3. Hubungan variabel kendali 

Kondisi 
Sensor 

Probe 1 

Sensor 

Probe 2 

Posisi 

Pintu 

Low Aktif Non-aktif Menutup 

High Non-aktif Aktif Membuka 

 

Adapun diagram alir perancangan sistem 

pengendalian dan pengawasan pintu saluran 

air dalam penelitian ini adalah seperti 

ditunjukkan dalam Gambar 5 berikut. 

http://www.belajarduino.com/
http://www.belajarduino.com/


Jurnal J-Innovation Vol. 5, No. 1, Juni 2016 

ISSN : 2338-2082 
 

 

44 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Sistem 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Purwarupa pengendalian dan 
pengawasan pintu saluran air ini dibangun 
untuk mensimulasikan pengendalian air 
buangan ke aliran sungai atau sebaliknya 
sehingga dapat mencegah terjadinya 
bencana banjir.Kondisi level ketinggian air 
dan kondisi posisi pintu saluran juga dapat 
diinformasikan melalui pengiriman SMS. 
Pintu saluran air akan mencegah luapan air 
sungai masuk ke saluran pembuangan 
secara otomatis.  

Kondisi level air yang terdapat dalam 
saluran dideteksi oleh sensor probe yang 
terdiri atas tiga kawat tembaga yaitu probe 
“high” yang dihubungkan ke pin 12 
arduino, probe “low” yang dihubungkan 
dengan pin 13 arduino. Sedangkan probe 
“common” dihubungkan ke pin GND 
arduino.Ketika probe “high” atau “low” 
terhubung dengan probe “common” 
melalui media air maka akan mengalirkan 
arus melalui pin 12 atau pin 13 arduino 
tersebut. Tegangan yang terukur pada 
sensor probe “high” dan sensor probe 
“low” saat terendam air adalah sekitar 4,7V 
dan saat tidak terendam air, tegangan yang 

terukur adalah 0,27V. 
Tegangan 4,7V yang serupa dengan 

logika “1” (HIGH) dan tegangan 0,27V 
yang serupa dengan logika “0” (LOW) 
menjadi masukan pada I/O digital arduino 
sebagai informasi bagi arduino untuk 
mengendalikan motor DC sebagai 
penggerak pintu saluran air. Gambar 6 
memperlihatkan bentuk rancangan 
purwarupa alat pengendalian pintu saluran 
air dalam penelitian ini. 

 

 
Gambar 6. Purwarupa alat pengendalian 

pintu saluran air 
 
Pada saat aliran air sungai menggenangi 

saluran buangan yang ditandai dengan 
sensor probe “high” berlogika “1”, maka 
pintu saluran air akan tertutup. Informasi 
dua kondisi ini yaitu saluran buangan 
dipenuhi air dan pintu saluran telah tertutup 
juga dikirimkan melalui SMS ke perangkat 
seluler pengawas pintu saluran air berupa 
text “KEADAAN AIR TINGGI” dan 
“PINTU TELAH TERTUTUP”.Akan 
tetapi ketika aliran air sungai telah mulai 
surut yang ditandai dengan sensor probe 
“low” berlogika “1”, maka pintu saluran air 
akan membuka. Informasi kondisi air 
rendah dan pintu saluran telah terbuka ini 
juga akan dikirimkan ke perangkat seluler 
pengawas pintu air melalui SMS berupa 
text “KEADAAN AIR RENDAH” dan 
“PINTU TELAH TERBUKA”.  

Pengiriman SMS dengan modul GSM 
SIM900A ini menggunakan library SIM900 
dan smsmelalui pemograman Arduino 
sehingga dapat ditentukan nomor perangkat 
seluler penerima SMS dengan jumlah 
karakter maksimum adalah 100 karakter. 
Dari pengujian waktu pengiriman SMS 

Saluran 

buangan 

Aliran air 

sungai 
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dengan menggunakan penghitung waktu, 
didapatkan bahwa lamanya SMS yang 
diterima dengan keadaan kondisi air dan 
pintu saluran air hasil pengamatan adalah 
rata-rata 4,7 detik dari tiga kali percobaan 
mengkondisikan air penuh dan tiga kali 
percobaan mengkondisikan air surut. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

Otomasi pintu saluran air dan pengiriman 
SMS yang telah dirancang ini telah bekerja 
dengan sangat baik. Sistem ini diharapakan 
dapat memudahkan pengawas pintu saluran 
air didalam mengendalikan buka-tutup pintu 
saluran air ketika terjadinya luapan air sungai 
yang menyebabkan bencana banjir. 
Penggunaan teknologi komunikasi 
memudahkan pengguna untuk menerima 
informasi dimana saja dengan berbagai 
aktivitas lainnya.  

Purwarupa yang dirancang ini hanya 
mensimulasikan sistem otomasi pintu saluran 
air didalam mengendalikan aliran air masuk 
dan air keluar pada daerah aliran sungai. 
Motor AC dengan daya gerak yang lebih 
besar dapat menggantikan motor DC dalam 
membuka atau menutup pintu saluran air 
dengan konstruksi yang lebih besar dan berat 
yang diterapkan untuk pintu saluran air yang 
sebenarnya. Hal ini tentu saja harus dibarengi 
dengan penambahan rangkaian switching 
DC/AC yang dikontrol oleh Arduino. Selain 
itu, penggunaan energi terbarukan sangat 
berguna sebagai sumber daya listrik bagi 
sistem ketika sistem ditempatkan jauh dari 
sumber listrik utama. 
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